Adviseur Internationaal Ondernemen
In 2025 moet West-Vlaanderen de regio zijn met de hoogste graad van ondernemerschap in WestEuropa. 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 WestVlaanderen 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)

Adviseur Internationaal Ondernemen
JOUW FUNCTIE
•

Als adviseur internationaal ondernemen maak je deel uit van het Team Kennis & Advies en
volg je de internationale actualiteit op de voet. Je brengt internationale opportuniteiten,
maar ook handelsbelemmeringen voor onze West-Vlaamse ondernemers in kaart. Deze
vertaal je naar de dagdagelijkse en toekomstige context van de ondernemers.

•

Je capteert de bekommernissen van onze West-Vlaamse ondernemers en kaart deze aan bij
officiële instanties of plaatst ze op de politieke agenda in binnen- en buitenland.

•

Je bent verantwoordelijk voor het initiëren, ontwikkelen en organiseren van projecten, producten en diensten die het internationaal ondernemen bij onze West-Vlaamse ondernemers
stimuleren.

•

Je geeft hoogstaand professioneel eerstelijnsadvies aan de West-Vlaamse ondernemers.

•

Je fungeert als klankbord internationaal ondernemen voor de leden, die je inspireert,
adviseert en op weg helpt naar internationale groei.

•

Je bouwt aan een uitgebreid en relevant netwerk binnen de bedrijfswereld en het beleid.

•

Je schrijft mee aan studies en beleidspapers met betrekking tot export en investeringen in
binnen- en buitenland.

JOUW PROFIEL
•

Je hebt een masterdiploma in een relevante richting (recht, economie, politieke
wetenschappen) en een aantal jaar ervaring als adviseur internationaal ondernemen.

•

Je hebt een passie voor internationaal ondernemen en bent op de hoogte van de actuele
internationale ontwikkelingen en internationale en Europese besluitvorming.

•

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

•

Je bent een vlotte communicator, je vindt het belangrijk om steeds heldere en duidelijke
boodschappen te brengen binnen jouw domein naar de context van de ondernemers.

•

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 biedt kwaliteitsvol advies en kan een antwoord bieden op de uiteenlopende vragen van
leden en medewerkers binnen Voka.

•

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. Je reactie wordt confidentieel behandeld.

