
 

De Provincie West-Vlaanderen heeft een hart voor ondernemers.   Samen met vele partners maken 
we van West-Vlaanderen een provincie waar ondernemers kunnen groeien op een duurzame manier.  
We stimuleren ondernemingszin, investeren in ruimte om te ondernemen, brengen innovatie 
dichter bij de ondernemer en ontwikkelen het aanwezige talent in West-Vlaanderen. 
 
Met de fysieke aanwezigheid van een ondernemerscentrum in Brugge, Kortrijk en Roeselare dragen 
we bij tot een positief en stimulerend klimaat om in te ondernemen.     
Elk ondernemerscentrum heeft een drieledige functie: 

- Huisvesting: aanbod van kantoren, vergaderzalen & co-workingspace 
- Aanspreekpunt voor ondernemingsvraagstukken 
- Dynamisch, bruisend centrum; trefpunt voor ondernemers, een knoop- en trefpunt voor 

alle actoren (netwerken) die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van economische 
dynamiek 

De Provincie wil bovendien in elk ondernemerscentrum een inhoudelijke werking opzetten, met een 
specifieke thematiek per stad of regio.  

- In Brugge richten we ons op internationalisering 
- In Kortrijk slaan we de brug tussen ondernemerschap en cultuur 
- In Roeselare is de voedingssector het regionale speerpunt 

 
Het is de taak van Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (afgekort: OC West) om van deze 
locaties bruisende sites te maken. Hiervoor zoeken we : 
 

2 voltijdse community- en eventmanagers 

Ondernemerscentra Brugge-Kortrijk-Roeselare   
Heb je voeling met de ondernemerswereld en ben je een geboren netwerker en organisator?   
Dan zoeken we jou!   
 

Functie-inhoud: 

POM West-Vlaanderen behartigt de logistieke en infrastructurele uitbating, maar als community- en 
eventmanager ben jij de spilfiguur in elk ondernemerscentrum. Je bent het ‘gezicht’ voor zowel 
interne als externe gebruikers en je bent de inhoudelijke trekker en activator. 
Je zorgt voor ‘levendigheid’ en een leuke vibe in je centra. 
Elke site heeft haar eigen inhoudelijke focus. 
 

− Samen met je collega behartig je de 3 ondernemerscentra Brugge-Kortrijk-Roeselare  

− Je zorgt voor communitybuilding voor de reguliere gebruikers/huurders 

− Je staat in voor de uitbouw van een communitybuilding rond de site-specifieke thema’s  

− Je denkt mee over de inhoudelijke uitwerking van de focus per site 

− Je maakt een jaarplanning op en organiseert activiteiten en events rond deze specifieke 
thema’s  



− Je trekt activiteiten en events van externen aan rond deze thema’s naar de 
Ondernemerscentra en ondersteunt die waar nodig   

− Je stimuleert co-creatie en samenwerking van anderen 

− Je trekt projecten in deze context 
Profiel 

• Je hebt voeling met de ondernemerswereld  

• Je bent een geboren netwerker 

• Je enthousiasme werkt aanstekelijk 

• Je kan zelfstandig werken met een resultaats- en oplossingsgerichte ingesteldheid 

• Je bent klantgericht en diplomatisch 

• Je bent dynamisch, creatief en flexibel. Jouw actieplan getuigt van innovatie en creatieve 

mindset 

• Je bent sterk in coördineren, plannen, organiseren en opvolgen 

• Je bent een overtuigende en enthousiasmerende teamspeler met zin voor initiatief en een 

hands-on mentaliteit 

• Goede sociale, communicatieve en redactionele vaardigheden 

• Je bent vlot in Nederlands, Frans en Engels 

• Je bent flexibel naar taken (samenwerking in andere projecten) en werkomstandigheden 

(avond- of weekendwerk zijn geen uitzondering) 

• Je voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voor de functie 

 
Ons aanbod 

• Je zit zelf aan het stuur van je job! Veel ruimte voor initiatief 

• Verloning in verhouding tot opleiding en ervaring;  barema 319.01; maaltijdcheques 

• Werkgebied: provincie West-Vlaanderen met Ondernemerscentra Brugge - Kortrijk en 

Roeselare als ankerpunten.  Je werkt voor en op de diverse sites. 

• Gevarieerde jobinvulling met boeiende ontmoetingen 

• Mogelijkheden voor continue bijscholing & zelfontplooiing en participatie aan 

inspiratiedagen 

• Je maakt deel uit van het ruimere team van OCWest dat het Detailhandelsbeleid van de 

provincie uitvoert 

• Een flexibele werkregeling met glijdende uren en een evenwichtige balans tussen werk en 

privé 

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 

• Beschikken over een bachelordiploma 

• Beschikken over een wagen 

Selectieprocedure 

• Screening op basis van motivatiebrief en CV 

• Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek 

• Een case en extern assessment kunnen volgen 

Herken je jezelf in deze vacature en heb je goesting gekregen om samen met ons de economie te 
helpen boosten , solliciteer dan meteen met cv en motivatiebrief bij Alain Cnudde – Algemeen 



Coördinator OC West via alain.cnudde@ocwest.be, en dat vóór 31 januari 2022. 

 
 

mailto:alain.cnudde@ocwest.be

