hub.brussels is op zoek naar een Attaché verantwoordelijke voor het platform Euroquity, M/V/X,
deeltijdse (halftijdse) en 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.

Euroquity (European Private Equity) is een online platform dat ondernemingen / initiatiefnemers en
investeerders met elkaar in contact brengt. Ondernemers die zijn ingeschreven op het platform hebben
toegang tot talloze potentiële investeerders en genieten een grotere zichtbaarheid voor fondsenwerving.
Het platform is toegankelijk voor alle bedrijven, ongeacht hun grootte, en er kunnen pitches worden
georganiseerd voor de investeerders. In 2016 bedroeg 66% van de fondsenwervingen via Euroquity meer
dan 250.000 euro. Bedrijfsconsultants kunnen met het platform ook promotie voeren voor de projecten
die ze begeleiden en zelf zichtbaarheid genieten op het platform.
Bpifrance ontwikkelde Euroquity in 2008. Het platform geeft de internationale groeiambities weer en
wordt gebruikt in Frankrijk, Duitsland en Wallonië.
Het is een doelstelling van de “Small Business Act”, het kmo-plan van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, om kmo's via het Euroquity platform gemakkelijker toegang bieden tot risicokapitaal, en
hub.brussels staat in voor de verwezenlijking van die doelstelling.



Actief promotie voeren voor het platform en de mogelijkheden bij de potentiële gebruikers, zijnde
investeerders, ondernemers en bedrijfsconsultants:
o Ervoor zorgen dat het doelpubliek de tool kent en gebruikt: prospectie en belangrijke
partners en gebruikers ontmoeten, communicatiecampagnes aansturen, deelnemen aan
evenementen en andere nodige initiatieven/stappen nemen.
o De integratie van Euroquity bevorderen in de werkmethodes van de verschillende
bedrijfsconsultancy's van het Brusselse ecosysteem.
o De Brusselse referentie worden voor Euroquity.
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Zorgen voor de implementatie van het platform:
o Online pitches organiseren en brengen voor investeerders die het platform gebruiken.
o Het doelpubliek begeleiden in de verbetering van hun activiteit op het platform.
o Contacten onderhouden met actieve gebruikers in Brussel.
o Contacten onderhouden met belangrijke partners, voornamelijk de publieke en privéspelers
in risicokapitaalfinanciering. De behoeften van die partners identificeren en centraliseren.
De toegevoegde inhoud op het platform beheren:
o Nieuwe projecten op het platform modereren om actieve investeerders een kwalitatieve
dealflow aan te bieden en hun interesse voor Euroquity aan te wakkeren.
o De inhoud modereren die wordt aangebracht door het doelpubliek.
Periodiek verslag uitbrengen aan de bevoegdheden, waaronder:
o Suggesties en aanbevelingen doorgeven om de toegang tot risicokapitaal voor kmo's te
vergemakkelijken, gezien de regelmatige contacten die zullen worden onderhouden met de
spelers in risicokapitaal.
o De doeltreffendheid van de matching tussen projecten en investeerders opvolgen om de
werking van het platform te verbeteren.
Samenwerken met de Euroquity-contactpunten van andere landen/gebieden:
o Best practices van en ervaringen met het platform delen.
o Van gedachten wisselen over de ontwikkeling van het platform en voorstellen tot
verbetering bespreken.
o Bijdragen aan acties en projecten die kunnen worden gevoerd binnen een team dat instaat
voor de begeleiding van Brusselse ondernemers op het vlak van financiering,
businessstrategie, zakelijk recht en subsidies. Samenwerken met andere teams die actief
zijn in de prioritaire sectoren voor de Brusselse economie, in innovatie en internalisering.

(in vet, verplichte criteria)












Houder van een universitair diploma (master) in economische wetenschappen en
management of een universitair diploma (master) met ervaring in de investeringslogica van
risicokapitaal.
Minimaal 3 jaar professionele ervaring in kmo-financiering, waarvan idealiter een luik
kapitaalfinanciering.
In dialoog kunnen gaan met professionals in risicokapitaalfinanciering en daartoe de
technische aspecten van bedrijfsfinanciering beheersen.
Commerciële ervaring is een pluspunt.
Goede kennis van de publieke en privé-financieringsoplossingen voor ondernemingen die onder
meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan, is een pluspunt.
Een goede kennis van het Belgische en zeker het Brusselse ondernemerschaps-ecosysteem is
een pluspunt.
Vlotte publieke spreker.
Autonoom projecten kunnen leiden en ook in teamverband kunnen werken.
In staat zijn om projecten globaal te overschouwen.
Grote luistervaardigheid en een probleemoplossende mentaliteit.
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Vlotte pen.
Praktische kennis van de courante MS Office-software (Word, Excel, PowerPoint).





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




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 21/09/2018 om
14.00u solliciteren. Laattijdige kandidaturen of kandidaturen die op een andere wijze worden inghediend
zullen niet in aanmerking worden genomen.
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