
 Het VBO, dé stem van de ondernemingen in België, staat – via een 40-tal lid-bedrijfsfederaties 

– voor meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote ondernemingen die 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 vertegenwoordigen we 

ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. 

Het VBO zoekt voor zijn dienst Communicatie & Events een 

stagiair(e) (m/v) 

in het kader van een beroepsinlevingsovereenkomst. 

DE STAGIAIR(E):  
 assisteert bij een brede waaier aan communicatieprojecten (deels i.s.m. externe partners). 

Je werkt hiervoor in team samen met alle medewerkers van de dienst Communicatie & 

Events. Je overlegt op regelmatige basis met het hoofd van de communicatie. 

 verwerkt content voor de VBO-website (www.vbo.be) en de website ‘Young Talent in 

Action’ (www.youngtalentinaction.be). 

 assisteert bij de organisatie van seminars en events (voor het VBO en partners/klanten). 

 assisteert bij de organisatie van perscontacten en -conferenties. 

 draait mee in het social media team. 

JOUW PROFIEL: 
 Je hebt een brede interesse voor de bedrijfswereld, socio-economische thema’s en de 

politieke actualiteit. 

 Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden. 

 Je bent flexibel, stressbestendig en kunt prioriteiten stellen. 

 Je hebt voeling met communicatie en je bent servicegericht. 

 Je bent tweetalig NL/FR. 

 Je bent goed thuis in sociale media. 

 Je hebt goede organisatiecapaciteiten en een stevige dosis teamspirit maken je tot een 

gewaardeerde teamgenoot. 

 Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. 

WIJ BIEDEN JE: 
 een beroepsinlevingsovereenkomst (6 maanden) 

voorwaarde: ingeschreven zijn als werkzoekende; 

 een opleiding binnen een dynamisch team; 

 een unieke ervaring binnen een inspirerende en dynamische organisatie, dicht bij  

de politieke en economische actualiteit; 

 mogelijkheid tot snelle start; 

 een werkervaring in het hart van Brussel, op wandelafstand van het Centraal Station. 

Interesse?  

Stuur dan je motivatie en cv naar Leen Nevens, HR Manager,  ln@vbo-feb.be  

 

 

 

    Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel  

    www.vbo.be 
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