
 

  Ondernemen Brussel 

Co-leider van de strategie voor aantrekkingskracht en bedrijfsontwikkeling  

 
De VZW  

Ondernemen Brussel, een vzw onder voorzitterschap van Fabian Maingain, Schepen van 
Economische Zaken, is een instrument ter ondersteuning van het economisch beleid van 
de stad Brussel.  

https://www.entreprendrebruxelles.be/nl 

Via haar begeleidings-, ondersteunings- en promotieactiviteiten neemt de structuur deel aan : 

● aan de ontwikkeling van de stad 
● aan de commerciële en ondernemers dynamiek 
● aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van de winkelwijken  
● en de ontwikkeling van een hoogwaardig economisch weefsel, dat voldoet aan de 

verwachtingen van degenen die in Brussel wonen en leven  

Uw rol 

Als medeverantwoordelijke voor de strategie voor commerciële aantrekkingskracht en 
ontwikkeling werkt u samen om alle economische projecten op het grondgebied van de stad 
aan te trekken, te verwelkomen en te ondersteunen die in de eerste plaats voldoen aan de 
profielen die zijn vastgesteld in het programma voor commerciële ontwikkeling (CDS) van de 
stad en het daaruit voortvloeiende actieplan. Dit zijn waardevolle referentiedocumenten waarin 
de acties worden aangegeven die moeten worden ondernomen om de doelstellingen voor de 
commerciële ontwikkeling van de stad te bereiken. 

Onder economisch project wordt verstaan elke onderneming of elk bedrijf in welke vorm dan 
ook. 

Samen met de verantwoordelijke voor het hypercentrum zult u zich meer specifiek 
bezighouden met de winkelwijken in het noorden van de Stad, namelijk de wijken Laken, 
Neder-Over-Heembeek, Haren, de Anvers Chaussée, maar ook de wijken Louise/Bailli en de 
Europese wijk. Deze districten zullen waarschijnlijk veranderen. 

Per definitie moet je in het veld zijn. 

 

De functie 

● Al het mogelijke doen om de vereniging en de stad Brussel in staat te stellen de 
doelstellingen en opdrachten van de TCS en het actieplan ervan te verwezenlijken. 

● Advies geven over de zakelijke ontwikkeling van de gebieden waarvoor u 
verantwoordelijk bent. 

● Projectleiders zoeken, of het nu gaat om zelfstandigen of merknamen, Belgen of 
buitenlanders, om hen te overtuigen zich in de stad Brussel te vestigen. Dit zoeken zal 
gebeuren via de opgezette netwerken en via gespecialiseerde promotie platforms 

https://www.entreprendrebruxelles.be/
http://entreprendrebruxelles.be/nl


 

(bijvoorbeeld handelsbeurzen, seminars, conferenties). De gezochte profielen zullen in 
overeenstemming zijn met de TCS. 

● Verwelkom hen in Brussel en leid hen naar de slagaders die hen kunnen verwelkomen 
en interesseren, steeds in overleg met de TCS. 

● hen ondersteunen bij hun zoektocht naar panden in samenwerking met de openbare 
en particuliere sector (verhuurders, projectontwikkelaars en gespecialiseerde 
vastgoedmakelaars). In dit verband controleert u de beschikbare panden en 
identificeert u de eigenaren. 

● Hen bijstaan in hun administratieve procedures met de stedelijke of gewestelijke 
diensten (dienst Stedenbouw, dienst Handel, horeca, grondbeheer, dienst 
Monumenten en Landschappen enz. 

● Maar ook om scheppers van bedrijven die zich in de regio willen vestigen, te ontvangen 
en hen, net als de ondernemingen, te begeleiden in hun contacten met zowel de stad 
als het Gewest (met name in partnerschap met Hub.brussels). Hen naar de juiste 
contacten leiden om de oprichting van hun bedrijf te vergemakkelijken (Dansaert 
Centrum, Lokaal Economisch Loket, notarissen, ECB, banken, Lokale 
Werkgelegenheidsmissie, beschikbare lokalen of coworking, enz.) 

● Deelnemen aan vergaderingen van diverse organen, telkens wanneer uw 
aanwezigheid een meerwaarde oplevert gezien uw vaardigheden en werkterrein. 

● De referentie worden voor de projectleider van een handel of een onderneming op het 
grondgebied van de stad Brussel. 

● U op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in de wijken en goede relaties 
onderhouden met publieke en private partners. 

Uw vermogen 

● Je houdt van veldwerk en menselijk contact 
● Je hebt een goed gevoel voor contact en onderhoudt goede relaties met je 

gesprekspartners en partners 
● Ondernemend en vastberaden, je bent resultaatgericht 
● U kent de stad Brussel en haar wijken, in het bijzonder de wijken waarvoor u 

verantwoordelijk zult zijn.  
● Je hebt een goed gevoel voor synthese en onderscheidingsvermogen 
● Je bent georganiseerd, kunt prioriteiten stellen en je tijd beheren. 
● Autonoom, beschikbaar en flexibel, je werkt graag in een klein team en hebt gevoel 

voor samenwerking 
● Je hebt oog voor goed werk en verantwoordelijkheidsgevoel. 
● Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid 

 
Profiel 

● Diploma hoger onderwijs bij voorkeur in management, bedrijfskunde of economie of 
gelijkwaardige ervaring 

● Beheersing van een van de twee officiële talen en goede kennis van de tweede (FR-
NL). Kennis van andere talen is een pluspunt 

● Minimaal 2 jaar relevante ervaring aantonen 



 

● Ervaring in de detailhandel is een pluspunt 
● Vermogen om computerhulpmiddelen te gebruiken 
● Burgerlijke en politieke rechten genieten 

 
Te bezitten of te verwerven kennis 

● Kennis van en belangstelling voor de commerciële sector 
● City Commercial Development Plan (beschikbaar op aanvraag) 
● Beschikbaar gestelde digitale instrumenten, bv. het Web Commerce Observatory 
● Stedenbouwkundige regels in Brussel (Stad en Gewest) 
● Verplichte administratieve procedures voor projectleiders 
● een sterk en uitgebreid netwerk van goede contacten hebben of creëren, zowel in de 

openbare als in de particuliere sector 
● Kennis van de werking van de Brusselse, gewestelijke en gemeentelijke instellingen 

Wat wij bieden 

● Een onmiddellijk in te vullen positie 
● Een contract van onbepaalde duur  
● Een voltijds of 4/5 werkregime 
● Een gevarieerde baan in een team op mensenmaat bij een werkgever die een familiale 

sfeer en een professionele aanpak voorstaat 
● Een beleid inzake telewerken 
● Een aantrekkelijk salarispakket  
● Een voordelig vakantiepakket 

Ben je geïnteresseerd in de functie? 

Stuur uw CV en motivatiebrief per e-mail naar rh@entreprendrebruxelles.be. 

Vragen over de functie? Aarzel niet om contact met ons op te nemen! 

 

Positie onmiddellijk open - voltijds 

 

 


