
 

 

 

Economist(e) met focus op bedrijfseconomie  

Comeos zoekt een enthousiaste Economist(e) om het Economisch team te versterken.  

Over Comeos 

Comeos vertegenwoordigt de Belgische handel en diensten. Onze leden verkopen aan 
bedrijven of rechtstreeks aan de consument, zowel in winkels als online. Zij zijn actief in 
achttien sectoren en omvatten online platformen, kleine en grote handelszaken, 
restaurantketens en cateringbedrijven. De handelssector realiseert 11% van het bbp en stelt 
550.000 mensen tewerk, wat van de handel de grootste werkgever in de privésector maakt, 
dagelijks in contact met miljoenen mensen. 

Over de functie  

We zijn eigenlijk op zoek naar iemand die gebeten is door economie en die helder kan 
communiceren. 

Je werkt mee aan de verdere uitbouw van ons kenniscentrum. Je zorgt dat je de data en 
kennis van het economisch team helder communiceert naar onze leden: hoe de handel 
draait en evolueert, welke plaats e-commerce zich verovert, hoe de koopkracht en het 
winkelgedrag van de consument wijzigen, welke rol de handel speelt tussen fabrikanten en 
verbruikers, of de competitiviteit van de Belgische handel taant of toeneemt, hoe de handel 
zich verhoudt tot andere economische sectoren. Deze kennis giet je in overzichtelijke 
stukken die je publiceert op onze website en in onze nieuwsbrieven.  

Hiermee ondersteun je in de eerste plaats onze leden en help je hen inzicht te verwerven in 
tendensen die van belang zijn bij hun business. Daarnaast ondersteun je ook de collega’s 
van Comeos inzake communicatie en belangenbehartiging. Dit laat Comeos toe om met 
stevig onderbouwde standpunten naar buiten komen. 

Je behartigt daarbij de belangen van de Comeos-leden, en informeert en adviseert hen. De 
economist(e) zal onze leden ondersteunen, zal informatie uitwisselen, seminars op poten 
zetten etc.  Kortom, het is een zeer gevarieerde en boeiende functie in een sector in volle 
transformatie.  

Meer in het bijzonder verwachten wij het volgende: 

- Je verzorgt de front-office van het economisch team 
- Je staat in voor de publicatie van diverse indicatoren over de handel en de 

economische toestand in het algemeen (economische groei, banen,…).  
- Je zorgt dat de cijfers beschikbaar zijn op onze website en onderzoekt wat de meest 

relevante data is voor onze leden. 
- Je bent het aanspreekpunt voor onze leden met betrekking tot economische vragen. 
- Je presenteert relevante kennis en kerncijfers over de handel aan onze leden 
- Je organiseert meetings om met leden standpunten te bepalen omtrent o.a. 

betalingsverkeer, wetgeving en economische evoluties in de handel. 

 



 

 

 

De economist(e) zal deel uitmaken van het team Market van Comeos, dat rapporteert aan de 
directeur Market.  

Het profiel dat we zoeken 

- Je bent gebeten door economie 
- Je kan complexe onderwerpen helder communiceren 
- Je kan vlot overweg met een CMS (Joomla, wordpress.org, Drupal of andere) 
- Je hebt al een eerste werkervaring achter de rug 
- Je hebt een brede socio-economische belangstelling en detecteert vlug relevante 

ontwikkelingen voor de handel. 
- Je kan complexe economische analyses in begrijpelijke taal omzetten en in overzichtelijke 

grafieken gieten. Je bent dan ook contactvaardig en communicatief zeer sterk, zowel 
mondeling als schriftelijk.  

- Je kan gesprekken modereren en gemeenschappelijke standpunten formuleren. 
- Je bent dynamisch en je kunt anderen overtuigen en enthousiast maken. 
- Je bent tweetalig Frans/ Nederlands; je hebt voldoende kennis van het Engels. 
- Je hebt zin voor initiatief en verantwoordelijkheid, en bent een teamplayer. 
- Je hebt goede organisatorische vaardigheden en werkt autonoom. 
- Je bent flexibel en leergierig. 
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Wij bieden 

- Een veelzijdige, verantwoordelijke job waarin veel ruimte is voor initiatief, in een 
innovatieve en aantrekkelijke werkomgeving binnen een jong en dynamisch team. 

- Een makkelijk bereikbare werkplaats buiten het Brusselse stadscentrum. 
- Een voltijds contract van onbepaalde duur. 
- Een loonpakket (loon en extralegale voordelen) dat is afgestemd op uw ervaring en/of 

potentieel. 

Belangstelling? 

Stuur dan je sollicitatie naar jobs@comeos.be. 
 
 
 
Privacyverklaring: https://static.comeos.be/Privacyverklaring_sollicitanten_NL.docx  
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