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VBO-FEB is de enige interprofessionele werkgeverskoepel in  
België. Via een 50-tal bedrijfsfederaties vertegenwoordigt  
VBO-FEB meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen  
uit de drie gewesten van ons land. 

Voor zijn dienst Vertaling is het VBO op zoek naar een: 

Nederlandstalige vertaler (M/V/X) 
 

 

Uw functie 

› U bent lid van een team van 5 vertalers en werkt op het VBO. 

› U vertaalt van het Frans naar het Nederlands (soms uit het Engels). 

› U zorgt voor de schriftelijke vertaling van teksten over onder meer sociaal-economische, 

juridische en fiscale onderwerpen van zeer uiteenlopende aard: technische nota’s, 

position papers, notulen, persberichten enz. 

› U werkt mee aan ons vertaalprogramma. 

› U reviseert teksten in het Nederlands en biedt taalkundige ondersteuning aan de 

Competentiecentra van het VBO. 

Uw profiel 

› U bent Nederlandstalig en master/licentiaat in het vertalen (optie Frans), licentiaat 

Romaanse talen of master in de taal- en letterkunde (optie Frans). 

› U heeft minstens 3 jaar vertaalervaring, bij voorkeur in de combinatie FR>NL. 

› U werkt nauwgezet met oog voor details en nuances, maar verliest daarbij een vlotte stijl 

niet uit het oog. 

› U werkt zelfstandig, stelt prioriteiten en respecteert deadlines, maar werkt ook goed in 

team vanuit een collegiale houding. 

› U bent flexibel en stressbestendig voor een variërende werkdruk. 

Wij bieden u 

› De kans om deel uit te maken van een toonaangevende organisatie met uitstraling,  

die ruimte biedt voor zelfontplooiing; 

› Een voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur met langetermijnperspectief en een 

mooi pakket aan extralegale voordelen; 

› Uitstekende ligging in het centrum van Brussel (200m wandelafstand van het Centraal 

station). 

Interesse? 

Bezorg dan uw cv en een motivatiebrief aan Patricia Carette (HR) via pca@vbo-feb.be, of stuur 

alles op naar Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel (02/515 09 88). 

 

http://www.vbo-feb.be/

