
Projectverantwoordelijke innovatie 

In 2025 moet West-Vlaanderen de regio zijn met de hoogste graad van ondernemerschap in West-

Europa. Dat is de ambitie van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.  

Voka West-Vlaanderen verbindt ondernemers, ondernemingen en hun medewerkers in het meest 

invloedrijke, innovatieve en internationale netwerk. Zij laat hen samen excelleren door een groeipad 

op maat uit te tekenen en draagt zo bij tot de welvaart en het welzijn in de regio. Dat is haar 

engagement. 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vertegenwoordigt meer dan 3.200 West-Vlaamse 

bedrijven, goed voor 68% van de private werkgelegenheid in deze provincie. Bij Voka West-

Vlaanderen werken een 50-tal medewerkers.  

In het kader van de verdere professionalisering van onze activiteiten wenst Voka - Kamer van 

Koophandel West-Vlaanderen zich te versterken met een (m/v) 

Projectverantwoordelijke innovatie 

JOUW FUNCTIE 

• Als projectverantwoordelijke innovatie ben je verantwoordelijk voor projecten, producten en
diensten die innovatie stimuleren bij onze leden en onze West-Vlaamse ondernemers.

• Je begeleidt de business club innovatie van A tot Z: van de ontwikkeling tot en met de prakti-
sche opvolging met gastsprekers en het inleiden en bijwonen van sessies. Je bewaakt de kwa-
liteit zowel op inhoudelijk als op financieel vlak. Voor het bedenken van nieuwe (inhoudelijke)
opleidingsconcepten verdiep je je, samen met de collega’s van het team, in je vakdomein “in-
novatie” en volg je nauwgezet trends op in de markt die je weet te vertalen naar innovatieve
topics voor leden en onze West-Vlaamse ondernemers.

• Je werkt samen met diverse instanties (overheden, bedrijven,…) in het kader van subsidie-
projecten. Je bewaakt de kwaliteit van lopende en toekomstige projecten en staat in voor
zowel de inhoudelijke als financiële rapportering.

• Je zorgt ervoor dat je onderscheidend bent en blijft in de markt. Jij bent de ogen en oren van

Voka wat betreft innovatie. Je volgt de laatste trends op de voet en vertaalt die naar

toegankelijke content of producten.

• Je focust op innovatie zowel intern als naar onze leden toe.

• Je organiseert seminaries rond nieuwe trending topics om innovatie bij ondernemers aan te

wakkeren en te stimuleren.



• Je stimuleert en luistert naar innovatievoorstellen bij alle stakeholders (collega’s, leden, klan-

ten, …), je pakt de voorstellen vast en werkt voorstellen en trajecten uit die er toe doen voor

de ondernemers.

JOUW PROFIEL 

• Je hebt een masterdiploma in een relevante richting en een aantal jaar ervaring als innovatie

medewerker.

• Je hebt een passie voor innovatie en bent op de hoogte van innovatieve technologische

trends.

• Je bent een inspirator en zet vanuit je passie voor innovatie anderen aan tot actie.

• Je bent een vlotte communicator, je vindt het belangrijk om steeds heldere en duidelijke

boodschappen te brengen.

• Je bent creatief en denkt out-of-the-box.

• Je hebt een sterke voeling met en inzicht in het bedrijfsleven en de economie in het

algemeen en bent specifiek gebeten door wat er zich in de wereld afspeelt.

• Je kunt je identificeren met de kernwaarden van Voka: ondernemerschap, betrokkenheid,

vernieuwing en onafhankelijkheid.

ONS AANBOD 

• Een uitdagende functie met ruime verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen inbreng en

initiatief.

• Je komt terecht in een dynamische en motiverende werkomgeving waar inzet wordt

beloond. Uiteraard staat daar een marktconform remuneratiepakket tegenover, in lijn met je

ervaring en je toegevoegde waarde

Heb je interesse? 

Stuur je cv en motivatiebrief naar Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, t.a.v. Caroline 
Van de Gehuchte, President Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, tel + 32 56 23 50 68, e-mail: 
caroline.vandegehuchte@voka.be. Jouw reactie wordt confidentieel behandeld.


