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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. Het heeft als credo “Creating value for 
society”. Voor zijn nieuwe competentiecentrum Sustainability & 
Circulaire economie is het VBO op zoek naar een: 

Medewerker circulaire 
economie (M/V/X) 

 

 

Uw takenpakket 

› U werkt op dossiers in verband met circulaire economie (beheer van afval, verpakkingen, nieuwe 

economische modellen, productbeleid (REACH) en andere aanverwante dossiers); 

› U informeert en sensibiliseert de leden van het VBO;   

› U ontwikkelt uw kennis in de hierboven genoemde domeinen en formuleert standpunten over de positie 

van de bedrijfswereld in wetgevings- of andere dossiers;   

› U verdedigt de belangen van de bedrijfswereld bij de (regionale, federale en Europese) overheden en bij 

andere belanghebbende partijen (presentaties, artikels …); 

› U vertegenwoordigt de Belgische werkgevers bij verschillende instellingen (FRDO, CRB, 

stakeholdersmeeting van CCIM, BusinessEurope, Ecolabelcomité, REACH-comité, Fost plus, Valipac enz.). 

 

Uw profiel 

› U hebt een Masterdiploma in economie, politieke wetenschappen, rechten, bio-ingenieur; 

› U bent tweetalig (NL-FR) en hebt een goede kennis van het Engels; 

› U bezit een grondige kennis van MS Office en bent vertrouwd met nieuwe informaticatools; 

› U bent sterk geboeid door ondernemerschap, sociaal-economische kwesties, leefmilieu en politiek;  

› U bent leergierig, efficiënt, in staat om autonoom en nauwgezet te werken en u weet uw prioriteiten te 

stellen. U hebt een positieve, proactieve, klant- en oplossingsgerichte instelling; 

› U hebt een kritische geest, een sterk analytisch vermogen en aanleg voor synthese. U staat redactioneel en 

communicatief sterk en bent een teamspeler; 

› Idealiter hebt u enkele jaren relevante ervaring voor deze functie. 

 

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 die dicht bij de politieke actualiteit staat; 

› Een hecht team dat wil werken aan duurzaamheid in al haar aspecten; 

› Een bevoorrechte kijk op de uitdagingen en het beleid op het vlak van circulaire economie; 

› Opleidingsmogelijkheden; 

› Een marktconform loon, aangevuld met extralegale voordelen; 

› Een ideaal gelegen werkplek in het hart van Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

Interesse? Stuur uw cv en motivatiebrief naar Patricia Carette, HR, pca@vbo-feb.be of Ravensteinstraat 4, 1000 

Brussel (02/515.09.88). 
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