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    Directeur-trice 
 
Dansaert Center is een bedrijvencentrum dat in 2000 is opgericht en zich richt op jonge 
bedrijven. Het biedt uitgeruste werkruimten en optimale voorwaarden, zodat 
ondernemers zich volledig kunnen wijden aan de ontwikkeling van hun bedrijf. 
 
De twee missies van het centrum zijn als volgt:  
 
1. De oprichting van nieuwe bedrijven ondersteunen:   

 
Het centrum verwelkomt alle jonge entrepreneurs en biedt alle nodige informatie en 
professionele ondersteuning om hen te helpen hun project te realiseren. Deze steun 
omvat advies bij het opstellen van een bedrijfsplan, het zoeken van financiering, de 
procedures voor het oprichten van de onderneming en de eerste jaren van 
bedrijfsactiviteit. 

 
2. Het bevorderen van de ontwikkeling van startende ondernemingen. :   

 
Dansaert Center biedt uitgeruste ruimten, zorgt voor de logistieke organisatie in het 
centrum, stelt gemeenschappelijke faciliteiten en diensten ter beschikking en biedt 
gepersonaliseerde ondersteuning. 

 
Het team van het Dansaert Centre bestaat uit 4 adviseurs voor de oprichting van bedrijven, 
1 logistiek manager, 1 receptioniste, 2 technische medewerkers en 1 onderhoudsmonteur. 
De Raad van Bestuur van het Centrum Dansaert bestaat uit drie vertegenwoordigers van 
de Stad Brussel en drie vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Functiebeschrijving: het Dansaertcentrum is op zoek naar een directeur voor onbepaalde 
duur met een voltijds contract om de leiding en het dagelijks bestuur van de 
onderneming te managen.   
 
Management in nauwe samenwerking met de Raad van Bestuur: 
 
● bepaalt en implementeert de strategische richting van de onderneming 
● controleert en waarborgt de realisatie van de algemene doelstellingen en de uitvoering 
van de activiteiten 
● is het aanspreekpunt van de onderneming met politieke vertegenwoordigers en 
administraties    
 
Dit houdt met name het volgende in:  
 
• Externe vertegenwoordiging en communicatie van het centrum (netwerk van 

Brusselse centra, partners, ministeries, overheidsdiensten, enz.) 
• Zorgen voor de betrekkingen met de bestuurders, de deelnemende partijen en het 

adviesbureau; 
• Uitvoeren van en toezicht houden op de activiteiten, evenementen en diensten van 

het centrum; 
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Administratief management  
 
• Zorgen voor het kader van samenwerking met de gebruikers van het centrum; 
• Zorgdragen voor het beheer en de administratieve coördinatie (jaarverslagen, 

organisatie van AG's en CA's, opstellen van rapporten, enz.); 
 
Teammanagement  
 
• Management van de afdelingen (technische, administratieve, commerciële, 

boekhoudkundige en hulp bij het oprichten van bedrijven); 
• Zorgen voor het vereiste kader voor goed bestuur en teamfunctioneren 

 
Financieel management 

 
• Zorgen voor en coördineren van het financieel beheer van het Dansaertcentrum 

(financieel verslag, follow-up van vorderingen, dossier voor subsidieaanvragen, 
aanbestedingen, enz.) ; 

• Zorgen voor toezicht op en controle van de financiering; 
• Zorgdragen voor het dagelijkse financiële beheer van de onderneming. 
 

Profiel 
 

• U bent in het bezit van ten minste een masterdiploma dat verband houdt met de 
functie of u heeft relevante werkervaring; 

• U weet hoe u een team van tien mensen moet begeleiden en kwalitatief ondersteunen 
in een perspectief van individuele autonomie. 
 U bent consensus- en procesgericht; 

• U hebt kennis van en ervaring met financieel beheer. U heeft reeds te maken gehad 
met aanbestedingen en met het beheer van overheidssubsidies (pluspunt); 

• U hebt minstens 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie; 

• Een goede kennis van de sociaal-economische context en van het institutionele 
landschap van Brussel is een pluspunt; 

• U hebt een vermogen tot analyse en synthese en geeft in uw werk blijk van autonomie 
evenzeer als van initiatief; 

• U bent in staat om flexibele werktijden te hanteren; 

• U bent Franstalig en/of Nederlandstalig en u hebt kennis van de tweede landstaal. 
 
Wij bieden u :    
 
Een full-time contract voor onbepaalde tijd 

• Aantrekkelijk salaris en aanvullende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig uw ervaring 
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Stuur uw CV en uw sollicitatiebrief naar yasmine.votion@dansaert.be uiterlijk op 15 juli 
2021. 


