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

Voor zijn competentiecentrum Digitaal en Innovatief Ondernemen 
is het VBO op zoek naar een: 

Economist of 
Handelsingenieur (M/V/X)  

 

Dit competentiecentrum is verantwoordelijk voor het van nabij opvolgen van de economische 

actualiteit en de digitale evoluties in het bijzonder, het uitvoeren van eigen onderzoek en 

studies in verband met digitalisering, innovatie of ondernemerschap, het bewustmaken van de 

verschillende stakeholders m.b.t. de economische en digitale uitdagingen waar we voor staan, … 

Uw takenpakket 

• Het uitvoeren van studies, wat o.a. inhoudt het opstellen van enquêtes, het analyseren 

van de resultaten hiervan en het op een overzichtelijke manier rapporteren hierover;  

• De vergaderingen van het VBO voorbereiden (o.a. KMO-platform, digitaal platform, 

werkgroepen rond e-facturering en e-box, enz.), d.w.z. opstellen van de agenda, het 

schrijven van de verslagen en contact opnemen met de diverse belanghebbenden; 

• Het verdedigen van de standpunten van het VBO tegenover politici en vakbonden, en het 

zoeken naar compromissen; 

• Deelnemen aan diverse externe werkgroepen die zich bezighouden met ondernemerschap 

en digitalisering (bv. OECD, CRB, BusinessEurope…). 

Uw profiel 

• U hebt een diploma economische wetenschappen of handelsingenieur en bent 

gepassioneerd door ondernemerschap, digitalisering en innovatie; 

• U hebt een analytische geest en werkt graag met cijfers;  

• U hebt een goede schrijfstijl en houdt van het schrijven van verslagen en artikels en van 

het geven van presentaties; 

• U hebt een goed gevoel voor synthese en toont structuur in uw werk; 

• U bent proactief; 

• U hebt goede organisatorische vaardigheden; 

• U bent autonoom; 

• U beschikt over goede interpersoonlijke vaardigheden en bent sociaal vaardig, zodat u 

regelmatig contacten kunt onderhouden met de bedrijven, met de federaties van het 

VBO, politieke kabinetten en andere belanghebbenden; 

• U hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels. 

Ons aanbod 

• Een zeer dynamische omgeving met een aanzienlijke impact op het beleid ; 

• De mogelijkheid op een steile leercurve rond thema’s die centraal in de actualiteit staan; 

• De mogelijkheid om een netwerk uit te bouwen van interessante contacten uit het 

bedrijfsleven, de politieke wereld, de academische wereld en kenniscentra, de 

vakbonden, de media, … ; 

http://www.vbo-feb.be/
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• Een marktconforme verloning met extralegale voordelen; 

• Een ideale ligging in het centrum van Brussel vlakbij het openbaar vervoer (het Centraal 

station ligt op 200 m). 

 

Interesse? Bezorg dan uw CV en uw motivatiebrief naar Patricia Carette (pca@vbo-feb.be) of 

stuur alles op naar Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel. We kijken ernaar uit om kennis te maken. 
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