hub.brussels is op zoek naar een Attaché Kredietmiddelaar, 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.

Het is een doelstelling van de “Small Business Act”, het kmo-plan van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, om een kredietbemiddelingsdienst op te starten. Er bestond al een dergelijke dienst op
federaal niveau voordat die werd overgedragen aan de gewesten. hub.brussels staat in voor de
verwezenlijking van die doelstelling.
Uw opdracht bestaat erin oplossingen te vinden voor de problemen die een ondernemer kan
ondervinden met zijn kredietverstrekker, voor zowel bestaande kredieten als nieuwe aanvragen. Het
betreft: liquiditeitspr oblemen, verkrijgen van investeringskredieten en opzeggen van kredieten.





Zorgen voor de onderhandelingen tussen de kredietverstrekkers (meestal banken) en
bedrijfsleiders. Een neutrale en objectieve houding bewaren tussen de partijen, met respect voor
het vertrouwelijke karakter van de informatie.
o De dialoog tussen de partners herstellen.
o Onderhandelingen tussen de partijen starten en zo nodig leiden door de focus te leggen op
de elementen die kunnen bijdragen aan de oplossing.
o Zo nodig alternatieve financieringsoplossingen voorstellen aan de ondernemer.
De dossiers beheren en bepalen welke elementen een situatie kunnen deblokkeren, rekening
houdend met de standpunten van de twee partijen.
o Analyse van de balansen, jaarverslagen, financiële voorspellingen, kredietgeschiedenis,
kredietovereenkomsten, overeenkomsten tot zekerheidsstelling, de gespreksgeschiedenis
tussen de partijen en alle andere informatie die relevant kan zijn.
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Gebruik van kredietanalysetools zoals Bel-First (Bureau van Dijk), Graydon,
Dun&Bradstreet …
o Vergelijkingen met sectorale trends.
Zorgen voor een regelmatige communicatie met de partners van de dienst, voornamelijk de
Brusselse publieke en privéspelers in financiering, om een optimale samenwerking te garanderen
tussen de verschillende partijen en de bemiddelingsdienst
Periodiek verslag uitbrengen aan de bevoegdheden, met inbegrip van suggesties en aanbevelingen
Bij gelegenheid samenwerken met de Waalse dienst (Concileo) en de Vlaamse dienst (Vlaamse
Kredietbemiddelaar) om ervaringen en best practices uit te wisselen
De werkmethodes en -middelen op een constructieve manier in vraag kunnen stellen en proactief
naar nieuwe oplossingen zoeken
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.
o








(in vet, verplichte criteria)









Houder van een master diploma in economische wetenschappen en bedrijfsmanagement ,
idealiter met specialisatie in bedrijfsfinanciering.
Professionele ervaring van meer dan vijf jaar bij een particuliere kredientinstelling, idealiter in een
functie die verband hield met besluitvorming voor kredietverlening aan kmo’s.
Goede kennis van de publieke en privé-financieringsoplossingen voor ondernemingen die onder
meer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan.
Een goede kennis van het Belgische en zeker het Brusselse ondernemerschaps-ecosysteem is
een pluspunt.
Didactische vaardigheden, onder meer om de analyse te delen met de ondernemer en zijn
kredietverlener, rekening houdend met hun respectieve belangen.
In dialoog kunnen gaan met het bankmanagement en de bedrijfsleiders en daartoe de technische
aspecten van bedrijfsfinanciering beheersen.
In staat zijn om projecten globaal te overschouwen.
Autonoom projecten kunnen leiden en ook in teamverband kunnen werken.
Grote luistervaardigheid en een probleemoplossende mentaliteit.
Vlotte pen.
Vlotte publieke spreker.
Praktische kennis van de courante MS Office-software (Word, Excel, PowerPoint).




Een voltijds overeenkomst van onbepaalde duur.
Een bezoldiging volgens de BAOB-schalen van de graad A101.
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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 24/08/2018 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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