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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 competentiecentra Economie & Conjunctuur en Digitaal & 
Innovatief Ondernemen is het VBO op zoek naar een: 

Service Assistant (M/V/X) 
 

 

Takenpakket 

• Je biedt administratieve en organisatorische ondersteuning aan onze experten. 

• Je bent verantwoordelijk voor het informatie- en documentenbeheer op het intranet en het 

extranet. 

• Je organiseert vergaderingen, je bereidt ze voor en volgt ze op. 

• Je staat in voor het beheer van agenda’s. 

• Je onderhoudt telefonische contacten en behandelt allerlei briefwisselingen. 

• Je stelt korte teksten op zoals nieuwsbrieven of verslagen van vergaderingen.  

• Je onderhoudt contacten met andere medewerkers en externe relaties. 

 

Profiel 

• Je bent tweetalig (NL-FR) en hebt een goed taalgevoel.  

• Je beschikt over een goede kennis van MS Office, SharePoint en kunt vlot overweg met 

nieuwe informaticatools. Digitale media zijn je bekend. 

• Je bent leergierig, alert, efficiënt en hulpvaardig. Je hebt zin voor initiatief en je kan 

autonoom werken. Je bent rigoureus en kan omgaan met prioriteiten.  

• Je hebt een positieve, klant- en oplossingsgerichte en proactieve mentaliteit.  

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je werkt vlot in team.  

• Interesse in economie en/of ondernemerschap en/of digitaal is een pluspunt. 

 

Ons aanbod 

• De kans om deel uit te maken van een toonaangevende organisatie met uitstraling, die 

ruimte biedt voor zelfontplooiing. 

• Een verscheidenheid aan taken die kunnen evolueren naargelang je talenten. 

• Opleidingsmogelijkheden. 

• Een voltijdse overeenkomst voor onbepaalde duur met langetermijnperspectief. 

• Een marktconforme bezoldiging, aangevuld met een mooi pakket aan extralegale voordelen. 

• Een uitstekende ligging in het centrum van Brussel (op 200 meter van het Centraal Station) 

en de mogelijkheid om te telewerken. 

 

Interesse? Stuur dan je 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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