
 

 

Ben jij de adviseur talent en communicatie die 
Alfaport Voka zoekt? 

Wat is Alfaport Voka 

Alfaport Voka is het platform van de private havensector in de Antwerpse haven. Alfaport Voka vertegenwoordigt 

ongeveer 400 bedrijven die actief zijn in de Antwerpse haven. Alfaport Voka is een belangenorganisatie die de belangen 

van haar leden verdedigt op het lokale, regionale en federale niveau. Alfaport Voka is actief op het vlak van onder andere 

duurzaamheid, douane en btw, mobiliteit en infrastructuur, (nautische) ketenwerking en talent en arbeidsmarkt. 

Alfaport Voka maakt deel uit van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.   

 

Wij zoeken een nieuwe collega die actief zal zijn op het vlak van talent en communicatie.  

 

Jouw taak 

• Verbindingsfunctie naar de hr- & communicatieverantwoordelijken bij de leden; 

• Verder vormgeven aan de employer brandingcampagne voor de Antwerpse haven en stakeholders 

enthousiasmeren; 

• Organiseren van lerende netwerken en informatie-events; 

• Vertegenwoordiging van Alfaport Voka in diverse fora actief op het vlak van talent, arbeidsmarkt en imago; 

• Versterken van de communicatie van Alfaport Voka naar zowel de externe stakeholders als haar leden 

(nieuwsbrieven, website, sociale media). Dit laatste in nauwe samenwerking met het communicatieteam van 

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.  

 

Jouw profiel 

• Je genoot een breed-georiënteerde bachelor- of masteropleiding; 

• Kennis van de haven is een pluspunt, maar geen absolute must; 

• je hebt 3 à 4 jaar ervaring met hr-gebonden materies of communicatie; hetzij in het bedrijfsleven hetzij in 

beleidsorganisaties; 

• je bent een enthousiaste netwerker en hebt een professionele uitstraling; 

• je kan goed luisteren;   

• je hebt voldoende zelfvertrouwen om voor een groep te spreken; 

• je hebt een sterke voeling met het bedrijfsleven; 

• je bent proactief en een community builder. Mensen meekrijgen in een gemeenschappelijk verhaal geeft jou 

energie; 

• Toepassingen in nieuwe media zijn jouw ding.  
 

 

Ons aanbod 

• Een gevarieerde en creatieve job, in een zeer servicegedreven organisatie; 

• Een stimulerende werkomgeving; 

• Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, 

bedrijfswagen) 

 

Interesse? Bezorg ons je cv en een beknopte motivatie en dit op een creatieve, originele manier. Indien we een match 

voelen, nodigen we je snel uit voor een gesprek. Contact: stephan.vanfraechem@voka.be 

Markgravestraat 12  •  2000 Antwerpen 

03 233 55 33  •  info.aw@voka.be 

www.voka.be 
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