
1. BOEKHOUDER 

Je hopt met gemak tussen: de 
verwerking van inkomende en uitgaande 
facturen, kwartaal- en jaarafsluitingen, 
debiteurenopvolging. Budgetopmaak en 
financiële opvolging van projecten.

Jouw kandidatuur is nog sterker als je 
een professionele bachelor Accountancy-
Fiscaliteit bent, accuraat omgaat met 
cijfers en je een magiër toont met 
Excel. Ook een pluspunt: een eerdere 
werkervaring en kennis van Microsoft 
Dynamics Navision & Microsoft 
Dynamics CRM.

2. GROEPSBEGELEIDER/
COÖRDINATOR LERENDE 
NETWERKEN

Je hopt met gemak tussen de 
ontwikkeling, communicatie, 
organisatie en begeleiding van onze 
lerende netwerken. Je ontwikkelt en 
vermarkt sterke concepten op maat van 
ondernemers. 

Wij zoeken 
enthousiaste 
jobhoppers.*

Voka Oost-Vlaanderen zoekt nieuwe 
medewerkers. Mensen die smullen 
van een gevarieerde baan en tal van 
contacten. Teamspelers die bij ons 
gretig van *job naar job hoppen en zo 
drieduizend Voka-leden connecteren, 
versterken en verdedigen. Je 
hoeft dus niet steeds van bedrijf 
te veranderen om te hoppen naar 
nieuwe uitdagingen. 

In onze eigen aanpak bouwen wij 
functies rond de sterke talenten 
van mensen. Hierin speelt de Voka-
omgeving een bijzondere rol. Onze 
veelzijdige teams en onze eigentijdse 
werkplekken geven mee vorm aan de 
jobs binnen onze organisatie. Dus: kom 
naar Voka en vertel ons uw verhaal. 
Meteen kan je zelf de Voka-omgeving  
en -vacatures beter inschatten. 

*Voka Box is het hoofdkantoor van Voka Oost-Vlaanderen Lammerstraat 18 – 9000 Gent.

WIJ ZOEKEN 5 HOPPENDE COLLEGA’S 

HOP EENS BINNEN

Maak kennis met Voka Oost-Vlaanderen en met onze jobaanbiedingen  
tijdens een Voka Touché op:
• 5 november 2019 om 18.00 u in Voka kantoor Dendermonde, Noordlaan 21
• 20 november 2019 om 18.00 u in de Voka Box Gent, Lammerstraat 18
Stel je kort voor in een mailtje ter bevestiging van jouw aanwezigheid en stuur dit naar: 
jobs.ov@voka.be.
Ben je niet vrij voor een Voka Touché? Geen probleem, bezorg ons dan jouw CV met 
motivatiebrief. We nemen dan zelf contact op.

Voor meer info: kijk op www.voka.be/oost-vlaanderen

3. COMMERCIEEL MEDEWERKER 
OPLEIDINGEN & EXPERT 

Je hopt met gemak tussen vele telefonische 
contacten met bedrijven en sprekers. 
Je organiseert opleidingen en lerende 
netwerken, volgt klanten accuraat 
op in CRM en bereidt een wervende 
communicatie voor.

4. COÖRDINATOR SOCIALE MEDIA

Je hopt met gemak tussen strategie, 
coördinatie en productie van onze social 
media en web. Je begeleidt collega’s, weet 
zelf scherp te posten en analyseert de 
impact van acties.

5. (SENIOR) ACCOUNTMANAGER

Je hopt met gemak van vragen en noden 
van klanten naar een klantgericht aanbod. 
Je werkt naar duidelijke targets en de groei 
van het aantal leden. Je bent mee met de 
economische actualiteit en je weet wat 
bedrijven drijft.

ZO ZIEN WIJ JE GRAAG

• Je hebt een hart voor ondernemen. 
• Je wil de ondernemers een 

topservice bieden. 
• Je kan het vlot uitleggen en 

mensen overtuigen.
• Deadlines en flexibele werkuren 

schrikken je niet af. 
• Je bent een ploegspeler die ook 

zelfstandig uit de voeten kan. 
• Je bent nieuwsgierig naar wat in de 

wereld gebeurt.
• Je persoonlijke flair charmeert

HIER HOUDEN ONZE MENSEN VAN 

Een voltijdse job van onbepaalde duur

… bij een gereputeerde en maatschappelijk 
gedreven organisatie met 50 
fijne collega’s

… met elke dag inspirerende contacten met 
ondernemers uit heel Vlaanderen

… op inspirerende werkplekken in hartje 
Gent, Dendermonde, Oudenaarde 
en Aalst

VOKA IS

Een onafhankelijke Vlaamse 
werkgeversorganisatie met meer dan 
16.000 leden uit alle economische 
sectoren. Werken voor Voka, dat is 
enthousiast aan de slag gaan voor 
duizenden bedrijven. Voka komt op voor 
sterke ondernemingen, versterkt de 
bedrijfsvoering en bouwt communities 
rond ondernemers. Leren van elkaar 
vormt de unieke sokkel van onze 
werking. www.voka.be/oost-vlaanderen


