STARTERSLABO ANTWERPEN (voorheen Co-Actief cvba)
ZOEKT EEN
Ondernemerscoach (in een nog te bepalen deeltijds functie)
Locatie: In het splinternieuwe ecologisch kantorengebouw Mundo-A in hartje Borgerhout op 15
minuten lopen van het treinstation Antwerpen Centraal.
Starterslabo zoekt een initiatiefrijke ondernemerscoach met veel praktische opgedane
mensenkennis en ondernemerservaring ( m.n. eenmanszaken en kmo’s ). De
ondernemerscoach wordt ingezet in de verschillende trajecten waarbij kandidaat-ondernemers
worden begeleid in de voorbereiding en start van hun eigen zaak.
In onze trajecten worden kandidaat-ondernemers voortdurend gemotiveerd, geïnformeerd,
ondersteund en begeleid bij het opstarten van hun eigen zaak. Netwerken, partnercontacten,
workshops verzorgen, coachen, adviseren, cijfers ontwarren en administratie zullen jouw dag
vullen. Het is dus een groot voordeel om over zelf opgedane ondernemerservaringen te
beschikken en ook om een cijferfreak te zijn ,maar vooral die juiste mindset te hebben om het
zinvol te vinden om binnen de sociale sector te willen werken.
Meer info over ons op: www.starterslabo.be

Wat ga je doen ?
Je organiseert en verzorgt vooral collectieve , maar daarnaast ook individuele sessies.
Je begeleidt de kandidaat-ondernemers bij de opzet van het ondernemersplan . Hierbij is je eigen
ervaring als ondernemer van cruciaal belang.
Op een heldere manier en “ to the point ” communiceer je met de
kandidaat-ondernemers, collega’s en partners.
Je zoekt actief netwerken en initiatieven op en kunt zelfstandig prospectie voeren om zo de
instroom van de kandidaat-ondernemers te verzekeren.
Je werkt zelfstandig en je werkt samen in een team op een zelfsturende wijze, flexibiliteit en
gedeelde verantwoordelijkheid is een must hierbij.
Je bouwt de dienstverlening verder mee uit om ook andere ondernemersprofielen in de
toekomst te kunnen gaan begeleiden.
Je stelt vlot dossiers op en doet ook zelf de administratieve opvolging .

Wie verwelkomen we graag ?:
Een ondernemerscoach die de visie en waarden van Starterslabo onderschrijft.
(https://starterslabo.be/missie-visie/)

Iemand met ruime ervaring in ondernemen, met het opmaken van ondernemingsplannen en het
onderzoeken van de financiële haalbaarheid ervan.
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Een veelzijdige en sociale verbinder/coach/generalist die energie krijgt van mensen samen te
brengen en op weg te helpen door een vertrouwensrelatie op te bouwen
Je bent vertrouwd met de Antwerpse organisaties die starters ondersteunen.
Je houdt van het echte cijferwerk, het werken met Excel is voor jou kinderspel, je fiscale kennis
is accuraat.
Een zakelijke professionele teamplayer die ook graag zelfstandig werkt en altijd
verantwoordelijkheid neemt.
.

Wat mag je verwachten ?:
-

Een afwisselende job in een informeel en klein team
Een degelijk loonpakket met extralegale voordelen
Toffe collega’s, flexibiliteit en zelfstandigheid en dit alles in een open mind cultuur
Het geeft je voldoening mensen te zien groeien naar het ondernemerschap , ook al
bevinden zij zich niet altijd in de meest ideale omstandigheden.

Interesse?
-

-

CV + motivatiebrief ( inclusief loonsverwachting en welke gewenste deeltijdsregime )
naar antw@starterslabo.be ten laatste op dinsdag 8 september 2020,
indiensttreding zo snel mogelijk.
Deze vacature staat ook open voor freelancers
Gesprekken zullen plaatsvinden in week op dinsdag 15 september 2020 en dinsdag 22
september 2020, graag hier rekening mee houden in je agenda.
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