hub.brussels is op zoek naar een adviseur voor de missie van nationaal contactpunt (NCP) op het gebied
van internet- en communicatietechnologieën (ICT) M/, voltijdsbaan voor bepaalde duur van 10
maanden met indiensttreding zo spoedig mogelijk.

Het Brussels Agentschap voor Ondersteuning van het Bedrijfsleven (BAOB) is een
overheidsagentschap dat voortvloeit uit de samenvoeging van drie instellingen op 1 januari 2018:
atrium.brussels, Brussels Invest & Export en impulse.brussels.
hub.brussels heeft als opdracht Brusselse ondernemingen en handelszaken te adviseren en begeleiden
bij hun economische ontwikkeling, zowel in Brussel als in het buitenland. hub.brussels is ook
verantwoordelijk voor het opsporen en aantrekken van nieuwe economische, technologische en
commerciële opportuniteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
hub.brussels staat open voor diversiteit en hanteert geen enkele vorm van discriminatie die zou leiden
tot een gedifferentieerde behandeling van een sollicitatie op basis van subjectieve criteria die geen
rechtstreeks verband houden met de vaardigheden of de ervaring die in het kader van de functie vereist
zijn of gezocht worden.

hub.brussels, een initiatief van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, adviseert en begeleidt gratis
ondernemers die een bedrijf willen oprichten of ontwikkelen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
De gespecialiseerde adviseurs van hub.brussels bieden praktische juridische, financiële, zakelijke en
technologische informatie en advies en begeleiden hun klanten bij het creëren en/of ontwikkelen van
ondernemerschaps- en innovatie-activiteiten in het Brusselse Hoofdstedelijk
Binnen hub.brussels heeft de International & Innovation Business Unit de volgende drie kernmissies:
−

−

−

‘Enterprise Europe Brussels’: klanten informeren, oriënteren en begeleiden op het gebied van
import/export van technologie. Enterprise Europe Brussels is lid van het Enterprise Europe
Network, opgericht door de Europese Commissie in 2008, dat als voornaamste doel heeft
innovatie en concurrentievermogen in Europa te promoten, in het bijzonder door kmo’s te helpen
internationaal te opereren. Het Enterprise Europe Network bestaat uit een 600-tal lokale partners
die actief zijn in ruim 60 landen. In het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is Enterprise Europe
Brussels (www.brusselsnetwork.be) een publiek-private samenwerking tussen hub.brussels en
BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry).
‘National Contact Point Brussels’: klanten informeren, oriënteren en begeleiden bij het succesvol
opzetten en uitvoeren van Europese onderzoeks- en innovatieprojecten die medegefinancierd
worden door de Europese Commissie via het programma Horizon 2020. Meer info over onze
diensten: www.ncpbrussels.be
‘Erasmus voor jonge ondernemers’: klanten informeren, oriënteren en begeleiden bij het gebruik
van het grensoverschrijdende uitwisselingsprogramma dat nieuwe en aspirant-ondernemers de
kans biedt om te leren van ervaren ondernemers die in een van de andere samenwerkende landen
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kleine bedrijven runnen.
Om die drie missies te ondersteunen, werkt hub.brussels als partner mee aan verschillende door de EU
gefinancierde projecten, waaronder:
−

−
−

Internationale ondersteuning netwerken aan de R&I gemeenschap op de gebieden van ICT IDEALIST, gezondheid HNN2.0, veiligheid Seren 4, voedselveiligheid en bio-economie BioHorizon,
energie C-Energy2020, vervoer, ETNA2020, milieu en klimaat, NCPs CaRE, en de juridische en
financiële aspecten van het H2020 NCP Academy-programma.
Enterprise Europe Brussels, EU-GIVE Generating opportunities in the collaborative economy in
Europe, We Grow Supporting Innovative Women Entrepreneurs.
Erasmus for Young Entrepreneurs.

DeAdviseur werkt in een dynamisch en internationaal team, waar hij/zij begeleiding, oriëntatie en
training aanbiedt aan klanten van hub.brussels, voornamelijk kmo’s en onderzoekscentra die actief zijn
in de industrieën gerelateerd aan maatschappelijke uitdagingen van Horizon 2020 (vooral in het domein
van de ICT). Het doel daarvan is hun concurrentievermogen te vergroten door het opzetten van Europese
projecten (het programma Horizon 2020) en/of het importeren/exporteren van innovatieve
technologieën.
De Adviseur zal ook deel maken uit hub.brussels en de instelling vertegenwoordigen in EU projecten van
NCP.

(in vet, verplichte criteria)
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Houder van een masterdiploma.
Communiceert vloeiend in het Engels (zowel mondeling als schriftelijk) en in het Nederlands of
Frans.
Elke andere taal wordt beschouwd als een extra troef.
Minstens 3 jaar aantoonbare ervaring met minstens de missie National Contact Point of
dergelijke.
Relevante, aantoonbare ervaring met de ondersteuning van kmo’s (minstens 3 à 5 jaar).
Aanvullende werkervaring met dienstverlening aan innovatieve kmo’s wordt beschouwd als een
pluspunt.
Bereid om korte buitenlandse reizen te maken, voornamelijk binnen Europa.
Beschikken over een sterke teamgeest, maar ook zelfstandig kunnen werken.
Proactief, commercieel ingesteld en resultaatgericht.
Nauwgezet en goed georganiseerd.
Gebruikelijke IT-programma’s: Word, Excel, PowerPoint, Access, e-mail en internet.
Kennis van de organisatie en de programma’s van de Europese Commissie is gewenst.
Ervaring met en/of sterke interesse in de industrieën verbonden aan Horizon 2020 worden
beschouwd als een sterke troef.
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−
−
−
−
−

Een voltijds overeenkomst van bepaalde duur.
Een bezoldiging volgens de BAOB-schalen van de graad A101.
Marktconforme extralegale voordelen (maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering, ...).
Een interessante werkomgeving met veel afwisseling.
Een aagename en vlot bereikbare werkplek.

35

verlofdagen,

taalpremie,

Om te solliciteren dient u te voldoen aan de verplichte profielvoorwaarden (in het vet vermeld onder de
titel ‘‘Vereist Profiel’’).
Stuur uw cv en motivatiebrief via ons online tool op www.hub.brussels. U kunt tot 01/02/2019 om
14.00u solliciteren. Laattijdige kandidaturen of kandidaturen die op een andere wijze worden ingediend
zullen niet in aanmerking komen.
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