hub.brussels is op zoek naar een Attaché Adviseur Circulaire economie, M/V/X, voltijdse 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.

In het kader van de regionale prioriteiten werden aan hub.brussels nieuwe opdrachten toevertrouwd om
de circulaire economie in het Brusselse economische weefsel te stimuleren. Die nieuwe functie moet
ondersteuning bieden aan de Brusselse actoren die actief zijn in de circulaire economie, meer bepaald
door de individuele begeleiding, maar ook de ontwikkeling van collectieve diensten die verbonden zijn
met de cluster of de ontwikkeling van nieuwe economische kanalen, .. als perfecte aanvulling op het
greentech team en onder toezicht van de Head of Sustainable Economy.









Bijdragen aan de activiteiten van de circulaire economie door het stimuleren van een cluster van
bedrijven of door het tot stand brengen van een nieuw Brussels kanaal dat verbonden is met de
circulaire economie (analyse van de haalbaarheid en desgevallend concretisering).
Nog steeds in het kader van de cluster, instaan voor de evenementen verbonden met het verwerven
van competenties en voor de bedoelde werkgroepen.
Een werkgroep aansturen met de kredietinstellingen om de obstakels voor de financiering van de
circulaire economie te identificeren en op te heffen.
Instaan voor het beheer en de coördinatie van de opvolging van alle 'be circular' laureaten 2017
(opvolging van de onderaannemer(s), vordering van de projecten, samenhang van de circulaire
aanpak, support).
Adviezen uitbrengen in het kader van de dossiers voor steunaanvraag (subsidies, financiering, beurs,
...) bij andere instellingen (Steun bij rekrutering, Fonds circulaire economie, Beurs circulaire
economie).
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Instaan voor de informatieverstrekking aan en de begeleiding van de ondernemingen en
ondernemers die zich tot greentech wenden (Adviezen bij het opstellen van een business plan, hulp
bij het starten van regionale R&D projecten, contacten leggen met nuttige relais, etc.).
Instaan voor de opvolging van een Communicatiemarkt met als doel een communicatiestrategie te
ontwikkelen om de circulaire economie bij niet gesensibiliseerde ondernemingen te promoten en de
vraag te boosten.
Bijdragen aan de communicatie van greentech via artikels in de newsletter, presentaties, social
networking feed.

(in vet, verplichte criteria)

 Houder zijn van een universitair diploma (master) richting economie/beheer. Een bijkomende
opleiding of ervaring op het vlak van het leefmilieu is een pluspunt .















Meer dan 10 jaar ervaring hebben in projectbeheer of "business development", indien mogelijk in
de ontwikkeling van (nieuwe),economische sectoren of in het beheer van bedrijfsclusters en/of
ervaring gedurende eenzelfde termijn in bedrijfsbegeleiding.
Ervaring in het leiden van groepen en uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve
vaardigheden.
Interesse voor het leefmilieu en circulaire economie, ondernemerschap, innovatie.
Een goed inzicht hebben in de uitdagingen verbonden met de ontwikkeling van economische
productiekanalen in de stad, en in de ontwikkeling van ecologische/circulaire sectoren.
Een goede kennis van de gewestelijke overheidsinstellingen en van de lokale actoren.
Autonoom projecten kunnen leiden en ook in teamverband kunnen werken.
Goede organisatie, dynamische ondernemingsgeest, open en assertief, relationele vaardigheden.

Een voltijds 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,

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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