Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
ZOEKT
Projectcoördinator Lerend Netwerk Plato (m/v/x)
Wil je van dichtbij betrokken worden bij het ontwikkelingstraject van ondernemers in VlaamsBrabant? Zou je graag de spilfiguur zijn tussen ervaren bedrijfsleiders en ondernemers die willen
groeien? Werk je graag samen met verschillende teams binnen en buiten onze provincie terwijl je
een tandem vormt met jouw andere Plato-collega in Vlaams-Brabant? Dan zal je smullen van deze
vacature.
PLATO? PLATO!
Peters Leren Anderen Te Ondernemen. Het zou zomaar de naam Plato kunnen verklaren, want het
klopt nog ook. Via Plato brengen we ondernemers samen om ze te laten leren van elkaar, ervaringen
te laten delen en zo te groeien als ondernemer. Om dat allemaal in goede banen te leiden, zoeken
we een projectcoördinator die dat alles kan organiseren, ontwikkelen en begeleiden. Kortom, we
hebben een sterke persoon nodig die de handen uit de mouwen kan en wil steken. Want Plato is
keihard werken, keihard genieten en jouw netwerk keihard uitbreiden. Uit het juiste hout gesneden?
Kijk dan zeker eens op www.plato.be.

Het Plato projectcoördinator pretpakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je prospecteert en werft nieuwe deelnemers en p/meters;
Je maakt zelf afspraken met prospecten;
Je voert gesprekken met kandidaten om hen voor te bereiden op (en uiteraard warm te
maken voor) een deelname aan het Plato-project;
Je stelt groepen samen met oog voor kwaliteit en diversiteit, wat bijdraagt tot een goede
groepsdynamiek;
Je bouwt een professioneel netwerk uit in de regio;
Je stelt een groep vrijwilligers samen die als peter/meter de Plato-groepen begeleiden en
ondersteunt en motiveert het peter/meterteam gedurende het hele traject;
Je verwerft samen met de peters/meters inzicht in de noden van kmo-bedrijfsleiders om de
programma’s nog beter vorm te geven;
Je volgt de inhoudelijke focus en de groepsdynamiek van de groepen zeer nauw op om te
weten wat er leeft. Je zal daarvoor regelmatig aan avondbijeenkomsten deelnemen;
Je organiseert zelf activiteiten van A tot Z voor bedrijfsleiders waar ze kunnen netwerken en
ervaringen uitwisselen;
Je houdt je eigen administratie bij door o.a. inhoudelijke en financiële rapportering en de
registratie van je activiteiten en contacten in het centrale CRM-systeem;
Je maakt deel uit van een team projectcoördinatoren en je bouwt mee aan de algemene
Kamerwerking;
Op Vlaams niveau werk je samen met de Plato-coördinatoren van de andere regio’s en de
Vlaamse projectmanager in een sfeer van openheid, creativiteit en met teamgeest.

De perfecte potentiële Plato projectcoördinator…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

heeft een sterke commerciële en bruisende persoonlijkheid en is communicatief sterk;
heeft een goede overtuigingskracht met stevige argumenten;
heeft een 6de zintuig als het aankomt op (actief) luisteren en het detecteren van
(onuitgesproken) noden en behoeften;
is resultaat- en oplossingsgericht, kan doelen bepalen en behalen;
is een echte “go-getter” met een “can-do” mentaliteit en met beide voeten op de grond;
heeft zin voor initiatief, een hands-on mentaliteit en weet van aanpakken;
heeft ervaring met groepsdynamica en het modereren van groepen;
is stressbestendig en heeft een scherp oog voor kwaliteit;
neemt verantwoordelijkheid voor het takenpakket als geheel en kan prioriteiten stellen in de
tijdsbesteding;
legt vlot contacten, is een moderne netwerker die niet terugdeinst voor avondwerk;
heeft minstens een bachelordiploma. Een economische achtergrond is een pluspunt;
heeft ook minstens enkele jaren werkervaring in projectuitvoering, ervaring in het
begeleiden van groepsprocessen is een bijzondere troef;
heeft een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven;
bezit een rijbewijs B.

Perfect Lijkend Aanbod, Toffe Opportuniteit? Dan kom je in aanmerking voor:
•
•
•
•
•
•
•

een marktconform loon;
een professionele, dynamische en inspirerende werkomgeving waar creativiteit en
ondernemerschap gestimuleerd wordt;
een enthousiast team van zo’n 35 collega’s;
competitieve arbeidsvoorwaarden;
maaltijdcheques;
een firmawagen;
de kans om deel uit te maken van de grotere Plato- en Voka-familie in heel Vlaanderen

Stuur ons jouw kandidatuur als spilfiguur!
Stuur jouw motivatiebrief en cv naar Sabine Soetens, Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant,
Tiensevest 170, 3000 Leuven of sabine.soetens@voka.be .
Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant vertegenwoordigt ruim 2.500 ondernemingen in de
Vlaams-Brabantse regio. Die behoren tot het grotere Voka-netwerk dat bestaat uit 18.000
ondernemingen over heel Vlaanderen. Door middel van belangenbehartiging, netwerking en sterk
uitgebouwde dienstverlening biedt Voka het bedrijfsleven extra slagkracht en ongeëvenaarde
ondersteuning.
Website: www.voka.be/vlaams-brabant

