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VBO-FEB is de enige interprofessionele werkgeverskoepel in 

België. Via een 50-tal bedrijfsfederaties vertegenwoordigt 

VBO-FEB meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote 

ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. 

Voor zijn competentiecentrum Economie en Conjunctuur,  
zoekt het VBO een: 

Economist (m/v/x) 
 

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

actualiteit, het uitvoeren van eigen onderzoek en studies, het bewustmaken van de 

verschillende stakeholders omtrent de economische uitdagingen waar we voor staan … 

Uw takenpakket 

• Macro-economische studies uitwerken op basis van diepgaande data-analyses en dat in nauwe 

samenwerking met onze sectorfederaties 

• Maandelijkse vergaderingen van VBO-beleidscommissies voorbereiden (analyses, 

presentaties, consensus bouwen tussen sectorfederaties …) 

• VBO-standpunten verdedigen t.o.v. politici en vakbonden en compromissen zoeken 

Uw profiel 

• U bent een uitstekend economist(e) met een passie voor de economische actualiteit en een 

hart voor ondernemerschap in kleine en grote bedrijven 

• U heeft een analytische geest die gemakkelijk met cijfers kan omgaan 

• U heeft een vlotte pen en voelt zich ook comfortabel bij het geven van presentaties 

• U legt gemakkelijk contacten en bent vlot in de omgang 

• U heeft een goede kennis van het Nederlands (moedertaal), het Frans en het 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 

(bv. ondernemerschap, concurrentievermogen, economische groei en productiviteit, 

jobcreatie, de economische gevolgen van de COVID-pandemie, de impact van e-commerce …) 

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

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

vakbonden, de media … 

• Een marktconforme verloning met extralegale voordelen 

• Ideale ligging in het centrum van Brussel vlakbij het openbaar vervoer (het Centraal station 

ligt op 200 m) 

Interesse? 

Stuur dan uw cv en motivatiebrief naar Patricia Carette (HR) via pca@vbo-feb.be, of stuur alles 

op naar Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel (02/515 09 88). 
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