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Het VBO is de enige interprofessionele werkgeverskoepel in 
België. Via een 50-tal bedrijfsfederaties vertegenwoordigt 
het VBO meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote 
ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. 

Voor zijn dienst Communicatie & Events is het VBO op zoek 
naar een: 

stagiair (M/V/X) 
 

 

Je stage 

In het kader van een beroepsinlevingsstage vervoeg je onze dienst Communicatie & Events, om 

er je vaardigheden uit te bouwen op het vlak van evenementen en binnen de taken die de dienst 

op zich neemt. Je doet je werk onder toezicht van je stagebegeleider.  

 

De stagiair 

› Werkt mee aan de organisatie van seminars en events (voor het VBO en 

partners/klanten). 

› Werkt mee aan een brede waaier aan communicatieprojecten (deels i.s.m. externe 

partners). Je werkt daarvoor in team samen met alle medewerkers van de dienst 

Communicatie & Events. Je overlegt op regelmatige basis met het hoofd van de dienst 

Events. 

› Werkt mee aan de organisatie van perscontacten en -conferenties. 

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

Action’ (www.youngtalentinaction.be). 

› Draait mee in het socialmediateam. 

 

Je profiel 

› Je hebt een sterke interesse voor de bedrijfswereld, socio-economische thema’s en de 

politieke actualiteit. 

› Je hebt goede organisatieskills, voeling met evenementen en bent klantgericht. 

› Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden. 

› Je bent nieuwsgierig, 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 organisatieskills en een stevige dosis teamspirit maken je tot een gewaardeerde 

teamgenoot.  

› Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. 

 

Ons aanbod 

http://www.vbo-feb.be/
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› Een beroepsinlevingsstage (6 maanden) - Voorwaarde: ingeschreven zijn als 

werkzoekende; 

› Een begeleide opleiding binnen een dynamisch team; 

› Een unieke ervaring in een dynamisch kader, bij een gevestigde instantie met een grote 

maatschappelijke impact;  

› Een ideale ligging in het centrum van Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer 

(het Centraal Station ligt op 200 meter). 

 

Interesse? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Pierre Seghers, Events, Catering & Hospitality 

Manager, via ps@vbo-feb.be of naar Ravensteinstraat 4 te 1000 Brussel (02/515.09.64 ). 
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