Attaché Adviseur
Sensibilisatie van
de jongeren voor
het
ondernemerschap

hub.brussels is op zoek naar een Attaché Adviseur Sensibilisatie van de jongeren voor het
ondernemerschap, M/V/X, deeltijdse (halftijdse) en voor onbepaalde duur met indiensttreding zo
spoedig mogelijk.

De onderneming
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 oppotuniteiten 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.

Algemene functiebeschrijving
De Dienst 1819, gevestigd binnen hub.brussels, is de regionale bron bij uitstek voor informatie en
oriëntatie van iedereen die onderneemt in Brussel. Ondernemers met een project in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest vinden er gemakkelijk de nodige informatie en diensten om onder de beste
voorwaarden vooruitgang te boeken, ongeacht het statuut of het stadium ervan. De informatie wordt
op verschillende manieren aangeboden: infolijn, website (www.1819.be), collectieve infosessies … De
dienst is niet alleen een eerste aanspreekpunt, maar maakt ondernemers ook wegwijs in het Brusselse
netwerk van instellingen en organisaties voor begeleiding.
Bovendien ijvert de dienst 1819 ervoor de ondernemerscultuur te verspreiden, vooral onder jongeren,
vrouwen en werkzoekenden in Brussel.
De sensibiliseringsstrategie voor de Brusselse jongeren "Young Entrepreneurs of Tomorrow" draait
rond 3 actiepijlers, en wordt gesteund door een transversaal netwerk dat de partners die bij het
Brusselse ondernemerschap betrokken zijn, verenigt. Elke pijler mikt op een specifieke doelgroep en
bestaat uit verschillende acties.
−
−

−

Pijler 1: De ondernemingscultuur bij de Brusselse jongeren verspreiden: stroomopwaar tse
acties om de jongeren en hun contactpersonen zo ruim mogelijk te sensibiliseren.
Pijler 2: Het verwerven van kennis en ondernemingsvaardigheden stimuleren en ondersteunen:
programma's die aan de jongeren de kans bieden om ervaring op te doen in het
ondernemerschap.
Pijler 3: De overstap naar de praktijk stimuleren om de ondernemingszin op korte termijn
concreet te maken.

Vacatures
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Taken
−
−
−
−
−
−
−

Deelnemen aan de sensibiliseringsacties en evenementen van de sensibiliseringsorganisaties voor
het ondernemerschap, die gesubsidieerd worden door het Gewest.
Met steun van de coördinatrice het netwerk van de actieve organisaties in dat domein animeren.
Samenwerkingen tussen de sensibiliseringsactoren vergemakkelijken en stimuleren.
Op het terrein het aanspreekpunt vormen om de interacties te leiden tussen de
sensibiliseringsoperatoren en de economische ontwikkelingsstructuren in Brussel (netwerk 1819).
Nieuwe sensibiliseringstools/sensibiliseringsevenementen ontwerpen en ontwikkelen.
Deelnemen aan de denkoefening en de tenuitvoerlegging van het communicatieplan.
Instaan voor de opvolging van de acties van de sensibiliseringsoperatoren die door het Gewest
gesubsidieerd worden. Dat betekent onder andere het contactpunt zijn voor die structuren en de
monitoring en reporting van de acties leiden.

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

U hebt een master diploma van het economische type, communicatie, marketing of
menswetenshappen.
U hebt interesse voor de economische ontwikkeling in de ruime zin en voor het ondernemerschap
in het bijzonder.
U kant autonoom werken en projecten in team leiden.
U beschikt over goede communicatieve en organisatorische capaciteiten, u bent proactief, sociaal
en een teamworker.

Ons aanbod
−
−
−
−
−

Een deltijds (halftijds) overeenkomst van onbepaalde 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,

Geïnteresseerd?
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 24/08/2018 om
14.00u solliciteren. Laattijdige kandidaturen of kandidaturen die op een andere wijze worden
inghediend zullen niet in aanmerking worden genomen.

Vacatures

3/ 3

