
 
 

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 competentiecentra Economie en Conjunctuur is het VBO op zoek naar een sterk 

gemotiveerde: 

Service assistant (m/v) 

UW TAKENPAKKET: 
Administratieve en organisatorische ondersteuning van de experten van het 

competentiecentrum Economie en Conjunctuur, informatie- en documentenbeheer op 

intranet en extranet, organiseren, voorbereiden en opvolgen van vergaderingen, 

agendabeheer, telefonische contacten, het behandelen van allerlei briefwisseling, het 

voorbereiden van memo’s en presentaties, korte redactie voor newsletters of verslag 

van vergaderingen. U onderhoudt contacten met andere medewerkers en externe 

relaties. Het volledige beheer van de mandaten. 

UW PROFIEL: 
U bent tweetalig (NL-FR) en heeft een goed gevoel voor taal. U beschikt over een 

goede kennis van MS Office en leert vlot nieuwe informaticatools aan. Digitale media 

zijn u bekend. 

U bent leergierig, alert, efficiënt en hulpvaardig, heeft zin voor initiatief, kunt autonoom 

werken, rigoureus, en kan omgaan met prioriteiten. U hebt een positieve, klant- en 

oplossingsgerichte en proactieve mentaliteit. Daarnaast beschikt u over goede 

communicatieve vaardigheden en werkt u vlot in team. Interesse in de materie is een 

pluspunt.  

ONS AANBOD: 
• Een voltijdse betrekking in een boeiende en dynamische organisatie die ruimte 

biedt voor ontwikkeling en verdieping, die professionalisme, initiatief en teamwerk 

hoog in het vaandel draagt. 

• U krijgt opleidingsmogelijkheden (taalcursussen, MS Office, soft skills,…). 

• Uw taken zijn divers en kunnen groeien i.f.v. uw talenten en de klemtonen  

die we samen leggen. U zult deel uitmaken van een gepassioneerd team. 

• Een marktconforme verloning met extralegale voordelen. 

• Ideale ligging in het centrum van Brussel t.o.v. het openbaar vervoer (het Centraal 

station ligt op 200m afstand). 

INTERESSE? 
Bezorg dan uw cv en een motivatiebrief aan 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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