VACATURE STARTERSCOACH (FREELANCE)
Broeilab zoekt een starterscoach voor haar groeiende project in Vilvoorde

Broeilab (www.broeilab.be ) is een jonge vzw opgericht in 2018 als leegstandsbeheerder in Vilvoorde.
Wij zijn de missing link tussen starters die dromen van een eigen plek, en anderzijds eigenaars van
leegstaande panden. Door ons toedoen konden al een dertigtal starters hun concept in Vilvoorde
lanceren, en werd het stadscentrum er ondertussen fijner op.
Sinds eind 2020 heeft ons enthousiast team vrijwilligers er een extra taak bij, namelijk het
Startersloket in samenwerking met de Stad Vilvoorde (https://www.vilvoorde.be/startersloketvilvoorde). In dit fysiek loket onthalen we alle mensen die eraan denken een eigen zaak te starten,
met of zonder nood aan een pand, maar vooral met alles wat bij opstarten en ondernemen komt
kijken. Voor dit Startersloket werken we met een team freelancers, dat nu er uitbreiding komt,
versterking zoekt.

WAT WIJ VERWACHTEN
Het groeiende verhaal van Broeilab vertaalt zich in het individueel begeleiden van (pre-)starters sinds
einde 2020 in het Startersloket. Concreet zal je als businesscoach samen met collega’s invulling geven
aan de ondersteuning van startende ondernemingen. Jij als coach staat met beide voeten in de praktijk
en weet wat er leeft bij starters. Jij zoekt oplossingen voor vragen, brengt mensen in contact en wijst
wegen aan. Je kent het ondernemersveld in Vlaanderen (en Brussel), weet door welke stappen elke
starter moet gaan, en hebt zicht op de begeleidingen en initiatieven die reeds bestaan.
Door de vinger aan de pols te houden, of door je eigen ervaring als ondernemer, ken je als geen ander
de noden van startende en groeiende ondernemingen.

WIE JIJ BENT
Je bent gebeten door ondernemen, ofwel door je job als coach, je studie ofwel door eigen ervaring, en
bent bereid die kennis en expertise in te zetten voor de ondersteuning en groei van startende
ondernemers. Ook ben je een krak in het telkens motiveren van deze ondernemers om te blijven gaan,
hen op te volgen en enthousiasmeren. You’ll need it.
Je haalt voldoening uit het doen groeien van andermans dromen en ondernemersverhalen. Je neemt
graag initiatief, en vindt het niet erg om zelf mensen op te bellen en onbekenden aan te spreken.
Je kent de basics van boekhouden, het Belgisch belastingssysteem als zelfstandige, en sociale statuten.
Ook de kant van de eigenaars en vastgoed ligt je, want jij zal de connectie zijn tussen die starters en
hen.

WAT WIJ ZOEKEN
Je komt terecht in een klein team die open staan voor iemand die:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Goed gedijt in een (klein) team;
Voeling of ervaring heeft met ondernemerschap (via opleiding, werk, eigen onderneming,..);
Voeling heeft met diversiteit;
Zelfstandig, nauwkeurig en gefocust kan werken;
Verantwoordelijkheidsgevoel heeft ten op zichte van taken;
Initiatief kan nemen en haar/zijn stem laat horen;
Vlot kan communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
Kennis van talen heeft: naast ENG/FR/NL zijn andere talen een plus
Gemakkelijk contacten kan leggen, onderhouden en een vlotte babbelaar is;
Flexibel is en geen schrik heeft van avondwerk en kan omgaan met tijdsdruk;
Enige voeling heeft met Vilvoorde, zo nee met andere grotere steden
Gemotiveerd is om Broeilab mee te doen groeien!

WAT WIJ BIEDEN
●
●
●
●

Een freelance contract van 14u per week (te bespreken), op zelfstandige basis.
Tijdens die +- 2 dagen zal je een deel permanentie van het Startersloket voorzien en een deel
op andere momenten afspraken kunnen inplannen.
Daarnaast hanteren we geen nine-to-five mentaliteit, dromen helpen realiseren kan ook voor
9h of na 17h. Zolang de lange to do lijst afgecheckt wordt.
Je zal in een bruisende plek in Vilvoorde centrum (dichtbij station) tewerkgesteld worden

Iets niet duidelijk?
Heb je nog inhoudelijke vragen over de vacature of wens je meer informatie, stuur Broeilab een bericht
via ward@broeilab.be of bel op 0495 40 19 54

Hoe en wanneer solliciteren?
Hebben we je kunnen overtuigen? Bezorg je sollicitatiebrief en cv voor 20 maart 2022 aan Ward van
Criekinge, voorzitter Broeilab. Dit kan via e-mail aan ward@broeilab.be. Sollicitatiegesprekken zullen
doorgaan tussen 20 en 31 maart 2022.
Veel succes!

