
VLAIO Team Bedrijfstrajecten werft een inspirerende bedrijfsadviseur aan 

 

Vlaamse bedrijven worden op allerlei vlakken uitgedaagd. Fundamentele veranderingen zoals 

digitalisering en klimaatverandering bieden heel wat mogelijkheden voor het creëren van nieuwe 

business. 

 

Wil jij mee bijdragen aan de digitale transformatie van bedrijven om welvaart en welzijn in Vlaanderen te 

verhogen? Grijp dan deze kans om je carrière te ontwikkelen in een organisatie met maatschappelijke 

impact. Team Bedrijfstrajecten vzw heeft als opdracht om bedrijven in Vlaanderen te ondersteunen bij 

het realiseren van hun ambities door kennis, partners en financiële hefbomen aan te reiken. Onze 

organisatie vervult zo een belangrijke rol binnen het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). 

 

Maak jij binnen een team van 40 directe collega’s bedrijven in Vlaanderen klaar voor de toekomst? 

  

Functieomschrijving 

Wat mag jij verwachten en wat verwachten wij van jou? 

 

Je begeleidt bedrijven (voornamelijk start-ups, scale-ups en kmo’s) bij hun groeiplannen. Het accent ligt 

daarbij op bedrijven actief in ontwikkeling van ICT-oplossingen (internet of things, blockchain, big data, 

VR/AR, machine learning, cybersecurity…). 

 

Je fungeert binnen de begeleiding als een actief luisterend klankbord en toetst zowel de technische, 

financiële als commerciële haalbaarheid van business cases af. Op basis van die analyse adviseer je het 

bedrijf over de mogelijkheden om onderdelen van hun business case (idee- en projectaanpak, markt, 

vereiste expertise en samenwerking, financiering) te versterken. Je connecteert het bedrijf met geschikte 

partners uit kennisinstellingen, clusters, structurele partners en andere bedrijven voor een meer 

diepgaande begeleiding. Je adviseert zelf met betrekking tot specifieke overheidsreglementering relevant 

voor de business case. Daarnaast oriënteer en begeleid je bedrijven naar het steuninstrumentarium van 

de overheid om hun groei en innovatie te financieren. Je kan binnen je begeleidingen afstemmen met 

collega’s met meer diepgaande kennis rond bv. intellectuele eigendom en financiering. 

 

Je ondersteunt ad hoc mee initiatieven om bedrijven proactief te benaderen, bv. door deelname aan 

netwerkactiviteiten. 

 

We zijn een organisatie die meer en meer inzet op ervaringsdeling. We verwachten dat je daartoe 

bijdraagt vanuit de ervaringen die je opdoet bij bedrijven. Je participeert aan interne projecten die onze 

organisatie versterken in het realiseren van haar missie. Je draagt ook bij aan het onderhouden van 



relaties met sommige van onze partners. 

  

Profiel 

We herkennen in jou graag volgende troeven 

 

Je beschikt over een masterdiploma en hebt aantoonbare ervaring in het adviseren van klanten. 

Je bouwt vlot vertrouwensvolle relaties uit met klanten. Je luistert actief en stelt je dienstbaar op. 

Je bent gepassioneerd door digitale technologie. Je bent leergierig en volgt de evoluties in dit domein op 

de voet om de noden en uitdagingen van je klanten te begrijpen. 

Je bent iemand die energie krijgt van zich parallel in een aantal dossiers vast te bijten. 

Je kan snel een nieuwe situatie analyseren en die analyse duidelijk communiceren, rapporteren en 

presenteren. 

Je werkt zelfstandig en planmatig, maar legt tegelijkertijd makkelijk contact met anderen. Afwijken van je 

standaard takenpakket schrikt je niet af. 

Je deelt graag je kennis en inzichten met anderen. 

Netwerken zie je als een uitdaging om met nieuwe bedrijven in contact te komen. 

Ons aanbod 

Je vindt bij ons een werkomgeving waarin je actief kan meewerken aan het versterken van de Vlaamse 

welvaart en welzijn door innovatief ondernemerschap. We doen dat vanuit een organisatie die 

dienstbaarheid naar de klant, vertrouwen en openheid als belangrijke waarden hanteert. Je beschikt over 

een ruime mate van autonomie en verantwoordelijkheid, in evenwicht met goede samenwerking met 

collega’s en partners. 

 

We werken vanuit 6 locaties verspreid over Vlaanderen (Antwerpen, Leuven, Hasselt, Gent, Kortrijk en 

Brussel) wat, aangevuld met thuiswerk, veel flexibiliteit biedt om je werk efficiënt te organiseren en een 

gezonde balans tussen werk en privé na te streven. 

 

Je krijgt van ons een contract van onbepaalde duur en een correct salarispakket (conform salarisschaal 

A211 van de Vlaamse overheid aangevuld met een bedrijfswagen, hospitalisatieverzekering, 

groepsverzekering en maaltijdcheques en uiteraard de nodige ICT tools). 

Interesse voor deze vacature? Stuur een mail naar personeel.tb@vlaio.be met jouw CV en motivatiebrief. 

 

 


