
 

 

 

 

Agoria betekent vooruitgang door technologie. Wij banen het pad voor alle 

technologisch geïnspireerde bedrijven in België die door de ontwikkeling of 

toepassing van innovaties vooruitgang in de wereld nastreven en die samen om en bij 

de 300.000 werknemers vertegenwoordigen.  

 

We zijn trots dat meer dan 1.800 lidbedrijven vertrouwen stellen in de drie pijlers 

van onze dienstverlening: adviesverlening, business development en de creatie van een 

optimaal ondernemingsklimaat. 

 

Agoria beschikt over een team van 200 gemotiveerde professionals. Dankzij hun 

respectieve vakkennis, competenties en netwerk zorgen zij ervoor dat onze organisatie 

in staat is om een hoogwaardige en performante dienstverlening aan te bieden. 

 

Voor de verdere uitbouw van onze dienstverlening binnen Building Contracting & 

Technical Services Industries, zijn wij momenteel op zoek naar een:  

 

Business Group Leader (v/m) 

Algemeen 

Building, Contracting & Technical Services Industries verenigt de Belgische 

bedrijven actief in producten, technieken en diensten voor de installatie, 

het onderhoud en de exploitatie van gebouwen, infrastructuur en industrie. 

Als uniek compententiecenter  voor bouw, infra en industrie versterken wij de 

concurrentiepositie van de bedrijven in een steeds toenemende complexe 

omgeving. 

Taken: 

 Capteren van noden, opinies, ervaringen, voorstellen en standpunten op 

het vlak van business development via bevraging en dialoog met de leden 

en andere entiteiten om de vooropgestelde doelstellingen van de 

community en de verwachtingen van de leden te realiseren binnen de 

visie en de strategie van de organisatie. 

 Analyseren van de geselecteerde projecten, opstellen van het actieplan 

alsook het coördineren en organiseren van de actiepunten met als 

doelstelling standpunt bepaling. 

 Ontwikkelen en uitvoeren van initiatieven betreffende business 

development waarbij collectieve- en individuele acties worden 

gedefinieerd en opgezet. 

 Opbouwen van relatiemanagement met de leden van de bedrijfsgroep: 

o De behoeften van leden opsporen en de brug vormen naar de andere 

entiteiten 

o Bewaken / monitoren van het evenwicht tussen dienstverlening en 

bijdragen voor lidmaatschap 

o Bewaken en borgen over de ledentevredenheid 

 Formuleren en ontwikkelen van een bedrijfsgroep strategie en bijdragen 

tot het realiseren van de organisatiestrategie. 

 Realiseren van een efficiënte en kwalitatieve interne werking om 

optimale resultaten te behalen. 

 Bevorderen en bewerkstelligen van een optimale samenwerking, 

coördinatie en afstemming tussen de verschillende 

entiteiten/leden/stakeholders. 

 Onderhouden van een relatie met de leden, business partners, 

stakeholders teneinde een effectief netwerk voor de organisatie uit te 

bouwen. 



 

 

 Verantwoordelijk voor opvolging van de evoluties en ontwikkelingen in 

het vakgebied bouw teneinde het professionalisme en de toegevoegde 

waarde van de dienstverlening aan de leden te versterken.  

 Vereisten & competenties: 

 Goede kennis van de omgevingsfactoren in de bouwwereld. 

 Kennis van bouwtechnieken en affiniteit met de bouwsector. 

 Diploma hoger onderwijs of gelijkwaardig door ervaring, en minimum 6 

jaar ervaring;  

 Zelfstandig en in teamverband kunnen werken; 

 Verantwoordelijkheidszin; 

 Leidinggevende capaciteiten en sociale vaardigheden voor het 

instrueren, stimuleren en motiveren van medewerkers; 

 Sterke interesse voor actualiteit;  

 Analytisch vermogen; 

 Bereidheid om zijn kennis continu te verrijken en bij te stellen; 

 Tweetalig Frans/Nederlands met een goede kennis van het Engels; 

 Ondernemend, dynamisch en gemotiveerd; 

 Sterk inlevingsvermogen, zin voor initiatief en resultaatgericht 

werken; 

 Een commerciële ingesteldheid en overtuigingskracht; 

 Sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden. 

 

Wij bieden 

Bij Agoria kom je terecht in een professionele en moderne werkomgeving met 

een transparante, gestroomlijnde organisatiestructuur. Wij bieden jou 

flexibele arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk salaris, aangevuld met 

interessante bijkomende voordelen. Je krijgt bij ons de kans om jouw 

competenties optimaal te ontplooien.  

Contact 

Geïnteresseerd? Stuur dan snel een korte motivatiebrief met duidelijke 

vermelding van de functie waarvoor je solliciteert samen met jouw curriculum 

vitae naar job@agoria.be 

 


