hub.brussels is op zoek naar een Attaché 1819 Adviseur, M/V/X, voor onbepaalde duur 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 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.

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.
In het kader van zijn opdracht van informatieverstrekking, is de Dienst 1819 op zoek naar een adviseur .







Eerstelijnsadvies geven aan ondernemers in het kader van de opstart en de ontwikkeling van een
economische activiteit in Brussel. Het advies wordt voornamelijk individueel gegeven (telefoon,
email en infopunt), maar ook tijdens collectieve infosessies.
Deelnemen aan het verzamelen, het beheren en het actualiseren van de informatie en de
verschillende informatiedragers
(FAQ’s, brochures, website www.1819.be,…). Sc hrijven van
actualiteiten en artikels voor ondernemers.
Ontwikkelen van synergieën met het netwerk van Brusselse ondersteuningsstr ucturen, en dit
teneinde een coherent dienstenaanbod te verzekeren voor de startende en gevestigde
ondernemers, en dit in functie van hun behoeften.
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Opvolgen van de economische actualiteit

(in vet, verplichte criteria)



Je hebt een hoger diploma van economische juridische of menswetenschappelijke aard.



Je hebt een kennis van de economische en ondernemerswereld alsook van het Brusselse
economsiche institutionele weefsel



Je kunt autonoom werken en maar ook deelnemen aan projecten binnen een team.



Je bent luistervaardig, hebt goede organisatorische capaciteiten en je kan goed communicer en.
Bovendien ben je dynamisch, proactief, flexibel en sociaal ingesteld met een teamspirit.







Een voltijdse overeenkomst van onbepaalde duur.
Een bezoldiging volgens de BAOB-schalen van de graad A101.
Marktconforme extralegale voordelen (maaltijdcheques, 35 verlofdagen, taalpremie,
hospitalisatieverzekering, ...).
Een interessante werkomgeving met veel afwisseling.
Een aagename en vlot bereikbare werkplek.

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 06/08/2018 om
14.00 u solliciteren. Laattijdige kandidaturen of kandidaturen die op een andere wijze worden
inghediend zullen niet in aanmerking worden genomen.
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