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In 2025 moet West-Vlaanderen de regio zijn met de hoogste graad van ondernemerschap in West-
Europa. Dat is de ambitie van Voka West-Vlaanderen. 
 
Voka - Kamer van Koophandel 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 3.400 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) 
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JOUW FUNCTIE 

 Je bent eindverantwoordelijke van het project Welt in West-Vlaanderen. Welt staat voor 

‘werkplekleren’, het aanleren en toepassen van competenties op de werkvloer. Welt 

adviseert en coacht bedrijven op maat rond ervaring op de werkvloer en helpt met het 

opmaken van een concreet opleidingsplan.  

 Je legt contacten met bedrijven en plant bedrijfsbezoeken. 

 Je adviseert en ondersteunt bedrijven in hun zoektocht naar nieuwe medewerkers, 

werkplekleren en een competentiegericht HR-beleid i.s.m. arbeidsbemiddelaars. 

 Je vormt de brug tussen bedrijven en het netwerk van arbeidsbemiddelaars. 

 Je organiseert en begeleidt hiervoor lerende trajecten/collectieve sessies voor bedrijven. 

 Je organiseert hiertoe info- en sensibiliseringssessies voor bedrijven. 

 Je detecteert bedrijven die regelmatig vacatures hebben en legt contacten. 

 Je brengt de markt van arbeidsbemiddelaars en trajectbegeleiders in kaart en 

legt/onderhoudt de juiste contacten. 

 Je neemt deel aan de overlegmomenten op Vlaams niveau met alle Welt-

verantwoordelijken. 

 Je neemt actief deel aan netwerkevents van Voka West-Vlaanderen. 

 
JOUW PROFIEL 

  Je genoot een master opleiding en hebt ervaring in HR in de bedrijfswereld. 

 Je hebt kennis van de arbeidsmarkt en de sociale kaart (arbeidsbemiddelaars). 

 Je kan zelfstandig, planmatig en resultaatgericht werken. 

 Je communiceert vlot en luistert vooral naar de klant. 

 Je beschikt over een brede kennis van HR. 

 Je beschikt over meer specifieke kennis m.b.t. competentie- en talentmanagement. 

 Je legt vlot contacten in de bedrijfswereld en je bent een geboren netwerker. 

 



 

 

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. Dominique 
Ameloot, President Kennedylaan 9A, 8500 Kortrijk, tel + 32 56 23 50 68, e-mail 
dominique.ameloot@voka.be. Je reactie wordt confidentieel behandeld. 
 
 

mailto:dominique.ameloot@voka.be

