
FEBIAC vzw is de federatie van de auto- en tweewielerindustrie in België en 

het Groothertogdom Luxemburg. Ze bestaat al meer dan honderd jaar. Ze 

komt zowel in Europa als regionaal op voor de belangen van de fabrikanten 

en importeurs van transportmiddelen voor op de weg (auto’s, 

bedrijfsvoertuigen, gemotoriseerde tweewielers) en hun onderaannemers en 

dienstverleners in België en Luxemburg. FEBIAC vzw organiseert ook de 

European Motor Show Brussels. Febiac zoekt een: 

CEO (M/V) 

Taakbeschrijving: 

U bent de spil tussen de raad van bestuur, het directiecomité en de verschillende afdelingen van de 

federatie en bent, in nauwe samenwerking met de leden van het uitvoerend comité, verantwoordelijk 

voor het dagelijkse beheer van de federatie. 

• U richt de organisatie zodanig in dat die op efficiënte en productieve wijze de ontwikkeling en 
de uitvoering van strategieën, plannen en budgetten kan uitvoeren. U zorgt ervoor dat de 
federatie beschikt over de medewerkers die nodig zijn voor het bereiken van de doelstellingen 
op korte en middellange termijn en voor een motiverende omgeving die gunstig is voor de 
teams en voor de ontwikkeling van de aangesloten leden. 

• U leidt de teams op dagelijkse basis en verdeelt de taken tussen de afdelingen. Daartoe zorg 
u, met het oog op samenwerking tussen de teams, voor een coherente transversale visie. Het 
personeel bestaat uit ongeveer 45 medewerkers. 

• In samenwerking met de financiële directie waarborgt u de financiële duurzaamheid van de 
federatie (opstelling van de budgetten, controle over de uitgaven, beheer van de thesaurie, 
betrekken van financiële middelen die nodig zijn voor de activiteiten). 

• U draagt bij aan de selectie, de ontwikkeling van vaardigheden en de evaluatie van het 
personeel. 

• U leidt het uitvoerend comité en al uw ‘direct reports’ op zodanige wijze dat in de gehele 
organisatie een creatieve spanning wordt bevorderd om de vastgelegde doelen te bereiken. 

• U vertegenwoordigt de federatie bij professionele en officiële Gewestelijke, Belgische, 
Europese en internationale organisaties en maakt daarbij in alle omstandigheden bekend wat 
de belangen van de aangesloten leden zijn en u maakt zich daar ook hard voor. 

• U draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de Brussels Motor Show - belangrijk 

publieksevenement in België - in nauwe samenwerking met het Saloncomité en zijn 

vertegenwoordigers, die verantwoordelijk zijn voor de operationele uitvoering. 

Gezocht profiel: 
 

• U beschikt over een opleiding op masterniveau, bij voorkeur in economische, juridische, 
ingenieursrichting. 

• U beschikt over bewezen ervaring in het leiden van complexe organisaties in de privé- of 
openbare sector. 

• Ervaring in de automobielsector is een grote plus. 

• U begrijpt de werking van een vzw/federatie; u bent in staat om gemeenschappelijke 
standpunten tot stand te brengen. 

• U beheerst het lokale, regionale, federale en Europese wettelijke en regelgevende kader. 

 



• U bent in staat om veranderingen te beheren, de teams te verenigen en aan te sporen tot een 
resultaatgerichte bedrijfscultuur door elke medewerker de kans op optimale ontplooiing te 
bieden. 

• U bent bestand tegen stress en deinst niet terug bij onvoorziene omstandigheden. 

• U bezit aantoonbaar uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk); u 
drukt zich gemakkelijk en duidelijk uit. 

• U beschikt over een perfecte beheersing van het Nederlands en het Frans, en spreekt vloeiend 
Engels. 

• U beschikt over kennis van financiën en erfgoed. 

• U bent flexibel, veelzijdig en bent in staat om veel dossiers tegelijkertijd te beheren. 

• Uiteindelijk bent u een bruggenbouwer. 
 
Wij bieden u: 

• Gevarieerd werk binnen een structuur waar prestaties, respect en teamspirit deel van de 
ondernemingswaarden uitmaken. 

• Een functie die een breed scala aan verantwoordelijkheden in een zich transformerende 
sector biedt. 

• De mogelijkheid om uw toegevoegde waarde in de organisatie in te brengen. 
• Een aangenaam en dynamisch kader. 
• Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, voor een volledige werkweek. 
• Een motiverende vergoeding, aangevuld met een aantrekkelijk pakket. 

 

Geïnteresseerd? Verstuur uiterlijk 20 april 2020 uw curriculum vitae met motivatiebrief per 

vertrouwelijke post ter attentie van de heer Philippe Dehennin, Voorzitter van FEBIAC, Woluwedal 46 

bus 6, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. 

 

 

 


