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Wij zoeken 
6 STRAFFE COLLEGA’S
De medewerkers van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland 
zoeken collega’s voor een aantal nieuwe vacatures in de steiger.

Word jij binnenkort onze:
Je hebt alvast een streepje 
voor bij ons als je…

 Een hart voor ondernemers hebt;

• Zelf ook een ondernemende geest 
hebt;

• Niet tevreden bent met standaard, 
maar gaat voor een topservice;

• Op een vlotte manier mensen kan 
overtuigen;

• Geen schrik van deadlines hebt of 
van flexibele werkuren;

• Een teamspeler bent, maar met een 
eigen boeiend karakter;

• Nieuwsgierig bent voor wat er 
rondom je en in de wereld gebeurt;

• De nodige commerciële flair hebt;

• Een bachelor of master behaalde;

• ….

Zin om onze collega te worden?  
Stuur je CV met bijhorende motivatie waarom jij de geknipte persoon bent om 
een van deze vacatures in te vullen (en creativiteit hierin is alleen maar een 
pluspunt!), naar sven.devocht@voka.be 
PS We zoeken twee collega’s met een groot hart voor hr :-) 

Wie zijn wij? 

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland is een 
ledenorganisatie van meer dan 3.000 bedrijven. Wij zijn een 
netwerkorganisatie voor groot en klein, starter of ancien. 
Wij verdedigen de stem van de ondernemers en leveren hen 
dienstverlening op maat waarbij leren van elkaar zeker  
centraal staat. Werken bij ons is dus enthousiast aan de slag 
gaan voor duizenden bedrijven en hun medewerkers.
www.voka.be/antwerpen-waasland

Waarom wij bij jou een streepje 
voor hebben…

• Wij bieden je meer dan
een gewone job die je,
steeds gesteund door 
meer dan 50 collega’s elke
dag vol goesting op een
eigenzinnige manier mag
invullen…;

• Bij ons alleen maar razend boeiende
projecten waarbij je elke dag
met andere mensen in
contact komt;

• Omdat bij ons je adresboekje in
no time uitgebreid wordt met
interessante contacten in Antwerpen
en het Waasland;

• Wij staan bekend als een gewaardeerde
ondernemersorganisatie;

• Je onze kantoren in het hartje
van de stad Antwerpen én
Sint-Niklaas kan vinden;

• Omdat geen enkele dag hetzelfde
is bij ons;

• En natuurlijk omdat  wij je ook
marktconform verlonen, een contract
van onbepaalde duur bieden en je in
een fantastisch team laten landen;

• ….
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Scan de qr-code en 
lees de uitgebreide 
vacatures.




