hub.brussels is op zoek naar studenten (m/v/x) voor bepaalde duur in september en oktober.

Het Brussels agentschap voor de ondersteuning van het bedrijfsleven (BAOB) is een openbaar
agentschap dat op 1 januari 2018 is ontstaan door de fusie van 3 instellingen: Atrium.brussels,
Brussels Invest & Export en Impulse.brussels.
De opdracht van hub.brussels is om de Brusselse ondernemingen en handelszaken te adviseren en te
ondersteunen bij hun economische ontwikkeling, zowel in Brussel als daarbuiten. Het is ook de taak
van hub.brussels om nieuwe economische, technologische en commerciële opportuniteiten in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest op te sporen en aan te trekken.
Het agentschap staat open voor diversiteit en discrimineert op geen enkele manier die zou kunnen
leiden tot een andere behandeling van een sollicitatie op basis van subje ctieve criteria die geen
rechtstreeks verband houden met de vereiste vaardigheden of gewenste ervaring voor de functie.

Taste.Brussels is een project dat tot doel heeft het handelsaanbod van ons gewest een nieuw elan te
geven, door zorgvuldig geselecteerde concepten uit buitenlandse steden een kans te bieden om van
Brussel te komen proeven met het oog op een eventuele duurz ame vestiging. Voor deze eerste editie
hebben onze teams voor Berlijn gekozen. Elf lokale winkel- en/of merkconcepten hadden interesse
voor dit project, drie ervan zullen in september hun project gedurende twee maanden in Brussel komen
testen. Ze strijken neer in twee handelspanden in de Dansaertwijk. Deze concepten staan ver af van de
grote handelsmerken, maar hebben wel exportpotentieel. Ze bieden unieke en kwalitatieve producten
of diensten aan die in combinatie met ons handelsweefsel een nieuw en aantrekkelijk aanbod kunnen
vormen voor Brusselse klanten. Taste.Brussels biedt hen niet alleen de kans om hun concept uit te
testen, maar ook begeleiding.
Farrah Floyd en Of Berlin delen samen een locatie op de Oude Graanmarkt 39 in 1000 Brussel.
Starstyling installeert zich op Antoine Dansaertstraat 121 in 1000 Brussel.

In het kader van het project Taste.Brussels zijn we op zoek naar studenten om de Berlijnse handelaar s
te begeleiden in het beheer van hun pop-upwinkel in Brussel. Concreet betekent dat:
-

Contact met de klanten;
Klanten adviseren (mode- en designartikelen);
Merken vertegenwoordigen;
Verkoop;
Dagelijks beheer van de winkel: stockbeheer, kassabeheer, bevoorrading, openen en sluiten ...
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Je hebt een attest van Student@Work waarmee je een volledige maand v oltijds kunt werken
(verplicht);



Talen: Engels (noodzakelijk, gesproken en geschreven), Nederlands (een troef), Duits (een
pluspunt);
Relevante ervaring in verkoop van confectiekleding en/of decoratie;
Autonoom;
Klantgericht;
Flexibel;
Schoolse achtergrond in mode en/of design is een pluspunt;
Teamspeler;
Communicatief en assertief;
Goed in tijdsbeheer;
Stressbestendig;
Zin voor initiatief.














Je bent beschikbaar vanaf ... ? Zin
ontwerpers/ondernemers te ontmoeten?
Je bent gemotiveerd, stipt en dynamisch.

om

de

wereld






Een voltijds contract van bepaalde duur voor 1 à 2 maanden;
Een loon volgens de studentenbarema's;
Een rijke en gevarieerde werkomgeving;
Een aangename en gemakkelijk bereikbare werkplek.

te

ontdekken

en

Berlijnse

Stuur je cv en motivatiebrief op via onze online tool op de website www.hub.brussels.
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