
 

Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant 

 
ZOEKT 

 

Startersadviseur 
 

Herinner je je nog hoe je vroeger op school waterkers kon laten groeien op watten? Wij 
zoeken nu iemand die de kiem van veelbelovende, jonge ondernemers kan spotten en 
laten groeien naar de top. Samen met de 40 medewerkers van Voka – Kamer van 
Koophandel Vlaams-Brabant draag je bij tot het behoud en de creatie van welvaart en 
tewerkstelling in de regio door ondernemingen te ondersteunen. Maar jij mag je specifiek 
richten op het ondernemend talent van morgen! 

 
Starters helpen groeien is jouw tweede natuur? 

 
De dynamische groep van startende ondernemers is een belangrijke pijler binnen Voka. 

Met de Bryo-werking (www.bryo.be) heeft Voka de voorbije 10 jaar al meer dan 1.200 

young potentials ondersteund in hun eerste stappen als ondernemer. Intussen telt het 

project drie langlopende trajecten (StandUp, StartUp en ScaleUp), laten we ook 

studenten proeven van het ondernemerschap en staan er tal van leuke inspiratiesessies 

en kortlopende trajecten op het programma! 

Omdat de starters van vandaag de werkgevers van morgen zijn, zoeken wij een 

bijkomende startersadviseur. Heb jij ervaring met het coachen of begeleiden van starters 

of kmo’s? Wil je meebouwen aan een gezond ondernemersklimaat en samen met de 

starters en groeiers de kiemen zaaien voor de economische ontwikkeling van morgen? 

Wil jij in een energiek team terechtkomen waar je onontgonnen talent kan ontdekken, 

bijschaven en op weg zetten naar groei? Sta je te popelen om nieuwe starters te werven 

en de huidige groepen te begeleiden? Twijfel niet en stel je kandidaat! 

Onze nieuwe start- en groeicoach mag zich hier op uitleven: 

 

• Je contacteert, sensibiliseert en werft potentiële starters en groeiers 

zodat ze mee in het starterstraject van Voka willen stappen. 

• Je organiseert activiteiten waarop de deelnemers kunnen netwerken en 

ervaringen uitwisselen. 

• De interne en externe communicatie voor de verschillende 

startersprojecten  die je organiseert, neem je ook voor jouw rekening (maar 

uiteraard heb je behulpzame communicatie-collega’s). 

• Je coacht en begeleidt starters bij de voorbereiding en effectieve start van 

hun onderneming en dit zowel in groep als één-op-één. 

• Je coördineert en voert verschillende projecten uit rond starten binnen 

het departement Ondernemerschap. 

• Je maakt deel uit van een sterk regionaal team, maar staat tegelijkertijd 

ook in overleg met andere teamleden over heel Vlaanderen. 

• Je verzorgt de administratieve opvolging van alle producten. 

 

 



Wat zoeken wij in onze ideale groei- en starterscoach? 
 

• Je beschikt over een universitair diploma of diploma hoger onderwijs en je hebt 3 à 5 
jaar ervaring 

• Je hebt ervaring met het begeleiden en coachen van starters of je beschikt over een 
sterke affiniteit met ondernemerschap 

• Je hebt een financiële achtergrond of ervaring 

• Je kan groepen enthousiasmeren en groepsdiscussies/intervisie leiden 

• Je bent organisatorisch sterk en werkt planmatig 

• Je kan overtuigen met stevige argumenten 

• Je bent flexibel ingesteld en je kan prioriteiten stellen 

• Je bent creatief en een teamspeler 

• Je legt en onderhoudt vlot contacten met andere mensen 

• Je bezit een rijbewijs B 

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven 

• Je kent jouw weg op sociale media 

• Je bent niet vies van wat grafisch knutselwerk 

 
Alles afgevinkt? Dan kom jij zeker in aanmerking voor… 

 

• Een voltijds contract van onbepaalde duur 

• Een professionele en dynamische werkomgeving 

• Een enthousiast team van zo’n 40 prachtcollega’s 

• Competitieve arbeidsvoorwaarden 

• Een koffieverslaving (optioneel) 

• Een mobiliteitsoplossing 

 
Laat van je horen! 

 
Stuur jouw motivatiebrief en cv naar Hilde Lamproy, Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-

Brabant, Tiensevest 170, 3000 Leuven. Geen fan van een handgeschreven brief? Blaas ons 

dan digitaal van onze sokken via mail: werkenbijvoka@voka.be. 

 

Nog vragen over deze vacature? Bel naar Sabine Soetens op 0498/54 00 22. 

 
Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant vertegenwoordigt ruim 3.000 

ondernemingen in de Vlaams- Brabantse regio. Deze behoren tot het grotere 

Voka-netwerk dat bestaat uit 18.000 ondernemingen over heel Vlaanderen. Door 

middel van belangenverdediging, netwerking en sterk uitgebouwde 

dienstverlening biedt Voka het bedrijfsleven extra slagkracht en ongeëvenaarde 

ondersteuning. 

Website: http://www.voka.be/vlaams-brabant/ 
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