
 Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, vertegenwoordigt – via ruim 40 lid-
bedrijfsfederaties – meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 
samen 75% van de tewerkstelling in de private sector voor hun rekening nemen. Onze 
leden zorgen voor 80% van de export en creëren 2/3 van de toegevoegde waarde in ons 
land.  Als enige overkoepelende interprofessionele werkgeversorganisatie 
vertegenwoordigt het VBO ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. 
 
Voor zijn CRM-dienst is het VBO op zoek naar een:  

Stagiair Business Improvement         
(m/v) 

 
Als stagiair sta je de Business Improvement Manager bij om de workflow en de huidige processen van het CRM 
en van het VBO in bredere zin te stroomlijnen. 
 

JE TAKENPAKKET:  
• Het CRM-team bijstaan in de uitvoering van een studie om de kwaliteit van de beschikbare gegevens te 

verbeteren en verbeteringspistes uit te tekenen 

• Assistentie verlenen bij de implementering van een nieuw CRM   

• Assistentie verlenen bij geautomatiseerde mailingcampagnes en eventcommunicatie  

• Samenwerken met verschillende teams om een analysetool (dashboard) uit te rollen voor de VBO-
medewerkers 

 
JE PROFIEL: 
• Je hebt een brede interesse voor de bedrijfswereld, voor sociaaleconomische thema's en voor de politieke 

actualiteit 

• Je hebt een goede talenkennis (Frans en Nederlands, Engels is een troef) 

• Je beschikt over sterke analytische, sociale en communicatieve vaardigheden 

• Je bent flexibel, vindingrijk en leergierig 

• Je bent thuis in de gangbare computerprogramma's 

• Je hebt een bachelor- of masterdiploma (marketing, handelswetenschappen, management of IT) 

ONS AANBOD: 
• De mogelijkheid om snel aan de slag te gaan  

• De kans om een uitgebreid professioneel netwerk aan te leggen voor na je studies 

• Een werkervaring in hartje Brussel, op wandelafstand van het Centraal Station 

• De opportuniteit om aan interessante probleemstellingen en projecten te werken die een springplank kunnen 

zijn voor je verdere loopbaan! 

Iets voor jou? Bezorg dan je cv en een motivatiebrief aan Arnaud De Jonghe (Business Improvement 

Manager) via adj@vbo-feb.be, of stuur alles op naar Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel (02/515.08.24). 
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