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De talrijke nieuwe wetgevingen inzake duurzame financiering (taxonomie), niet-financiële 
rapportering, corporate due diligence enz. plaatsen onze ondernemingen voor enorme 
uitdagingen. Met het oog op die tsunami aan wetten en om te kunnen antwoorden op de vragen 
van de sectoren en de bedrijven, willen we voor die multidisciplinaire onderwerpen een interne 
expertise ontwikkelen.  

Uw takenpakket 

› De volgende onderwerpen actief opvolgen: 
− sustainable finance, financiering van de groene transitie, taxonomie, ESG-

rapportering, corporate due diligence ...  

› De verschillende betrokken competentiecentra (CC’s) van het VBO informeren 
(multidisciplinaire functie) 

› Onze belangen en standpunten verdedigen in prioritaire dossiers aangebracht door de 
CC’s. 

› Verschillende sensibiliseringsacties uitwerken en uitvoeren (informatiesessies, 
publicaties, artikels enz.)  

Uw profiel 

U beschikt over een masterdiploma in de economie, politieke wetenschappen, recht en/of 
andere relevante ervaring voor de functie (hoofdzakelijk in verband met de EU). 

U bent drietalig (NL-FR-ENG) en u heeft een goed taalgevoel. U beschikt over een goede kennis 
van MS Office en u kunt vlot overweg met nieuwe informaticatools. U bent vertrouwd met 
digitale media. 

U hebt een oprechte interesse voor sociaaleconomische en milieukwesties en voor de 
bedrijfswereld. U voelt zich er comfortabel bij om de belangen van de ondernemingen te 
vertegenwoordigen en te verdedigen en om erover te debatteren met verscheidene 
stakeholders. 

U bent leergierig, alert, efficiënt en neemt initiatief. U kunt zelfstandig en nauwkeurig werken 
en u bent in staat om in uw veelzijdige takenpakket de prioriteiten te onderscheiden. U hebt 
een positieve, klant- en oplossingsgerichte en proactieve mentaliteit. Daarnaast beschikt u over 
goede communicatieve vaardigheden en werkt u vlot in team.  

U hebt een kritische geest en een goed analytisch, synthetisch en redactioneel vermogen. 

U hebt idealiter enkele jaren functierelevante ervaring. 

VBO FEB 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 competentiecentrum Sustainability & Circulaire economie is het 
VBO op zoek naar een: 

Duurzaamheidsmedewerker (M/V/X) 
 
Reporting en financiering 
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Ons aanbod: 

› Een voltijdse betrekking in een boeiende en dynamische organisatie die ruimte biedt voor 
ontwikkeling en professionalisme, en die zin voor initiatief en teamwerk hoog in het 
vaandel draagt 

› Een unieke ervaring binnen een erkende instelling, dicht bij de politieke actualiteit  

› Een bevoorrechte kijk op de uitdagingen binnen het Europese en federale beleid  

› Een professionele omkadering binnen een jong en dynamisch team  

› Opleidingsmogelijkheden 

› Een marktconforme verloning met extralegale voordelen 

› Een driejarige opdracht met een overeenkomst van onbepaalde duur (OOD) 

› Een ideale ligging in het centrum van Brussel, makkelijk bereikbaar met het openbaar 
vervoer (het Centraal station ligt op 200 meter). 

Interesse? Stuur uw cv en motivatiebrief naar Patricia Carette, HR, pca@vbo-feb.be of 
Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel (02/515.09.88). 

 

 


