Vacature
Atrium Brussels is op zoek naar een

LOCAL NETWORKS OFFICER (m/v)
Atrium Brussels is het gewestelijk handelsagentschap.
Het stimuleert de ontwikkeling van de handel.
Het versterkt de identiteit van handelswijken door hun omgeving te verbeteren.
Het voert een strategie voor stedelijke marketing uit en promoot de handel in Brussel.
Om de opdracht rond lokale verankering te ontwikkelen, is Atrium op zoek naar een Local
Networks Officer (m/v).

1.

Doelen
De Local Networks Officer werkt in een welbepaald gebied, omringd door een team
managers en onder toezicht van de Head of Territorial Networks, met het oog op de
ontwikkeling van relevante netwerken voor de realisatie van de doelstellingen van Atrium,
zoals beschreven in het Beheercontract. Hij werkt meer bepaald aan de representatieve
vertegenwoordiging van de handelswijken en ziet toe op hun emancipatie. Hij bouwt ook
sterke relaties uit met de lokale autoriteiten om het draagvlak en de ontwikkeling van
gemeenschappelijke projecten te bevorderen. Tot slot smeedt hij hechte banden, zodat hij
betrouwbare bronnen heeft die hem kunnen informeren over de dagelijkse situatie van de
wijken en die kunnen zorgen voor een vlottere doorstroming van boodschappen van het
Agentschap voor die wijken.
Hij wordt ondersteund door de collega-managers van de autonome cel "Local Networks".

2.
•
•
•
•
•

•

Voornaamste taken
De relevante partijen identificeren voor de uitbouw van een degelijk netwerk, aangestuurd
door de Head of Territorial Networks en met de steun van collega-managers;
Het Agentschap vertegenwoordigen op vergaderingen met de lokale betrokkenen in de
handelswijken, en de notulen opstellen om de informatie door te geven aan het Agentschap;
Een regelmatige rapportering opstellen voor het management en de nuttige informatie
communiceren naar de betrokken BU's;
Samenwerken met handelaarsverenigingen om hen in te de wijkprojecten van Atrium te
integreren;
Samenwerken met de managers van zijn/haar cel om de emancipatie van de
handelaarsverenigingen te bevorderen en de strategie opgesteld op de schaal van de BU uit
te werken;
Lokale spelers sensibiliseren rond de kwestie van de handel in de stad;

•

3.

Tools helpen ontwikkelen om Atriums opdracht rond lokale verankering te bevorderen
(opstellen van gidsen, vergaderingen beleggen met de handelaars ...).

Vereiste kennis, ervaring en competenties

-

Instelling
• De Local Networks Officer is flexibel met betrekking tot de uren van zijn/haar
doelpubliek.
• Hij/zij is betrouwbaar en voert zijn/haar taken uit volgens de te realiseren
doelstellingen en binnen de gestelde termijnen.
• Hij/zij geeft blijk van een constructieve, dynamische, respectvolle houding en van een
open geest.
• Hij/zij is in staat om zelfstandig te werken en daarbij de duidelijke doelstellingen,
afgesproken met het Middle Management, na te leven, met de steun van zijn/haar
collega-managers.
• Hij/zij is een teamspeler die kan zorgen voor een positieve dynamiek in zijn/haar team.
• Hij/zij geeft blijk van een reële bereidheid om steeds bij te leren, van een open geest
en aanpassingsvermogen.
• Hij/zij geeft blijk van discipline en respecteert de regels en procedures.
• Hij/zij geeft blijk van discretie en verspreidt geen vertrouwelijke en niet door zijn/haar
hiërarchie bevestigde informatie.

-

Vaardigheden
• Hij/zij is empathisch en heeft uitstekende communicatievaardigheden.
• Weet te overtuigen en kan soms delicate standpunten verdedigen voor een weinig
ontvankelijk publiek.
• Hij/zij werkt in lijn met de strategie van het Agentschap en heeft een perfecte kennis
van het Beheercontract en de Beleidsbrief.
• Hij/zij zorgt ervoor op de hoogte te blijven van de raamovereenkomsten en de
projectovereenkomsten met de gemeenten in zijn/haar grondgebied, en draagt bij aan
hun operationele uitwerking.
• Hij/zij geeft blijk van aan analytische geest en synthetisch vermogen, en is in staat om
nauwkeurige balansen op te maken van zijn/haar werk ter plaatse.
• Hij/zij is in staat om de prioriteiten te identificeren bij de hem/haar toegewezen taken.
• Hij/zij is stressbestendig, pragmatisch, oplossingsgericht.
• Hij/zij beschikt over een kritische geest, en is in staat om de nodige vragen te stellen
aan zijn/haar verantwoordelijke, en om verbeteringen voor te stellen.

-

Technische kennis
• Hij/zij heeft een goede kennis van Microsoft Office.
• Hij/zij is Nederlandstalig of Franstalig, met praktische kennis van de andere landstaal.
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4.

Vereiste opleiding

Hogere studies (minimum bachelordiploma) in een commerciële of economische
richting, of in menswetenschappen of communicatie, of gelijkwaardige professionele
ervaring relevant aan de functie.

5.

Hiërarchische relatie

De kandidaat/kandidate zal onder de hiërarchische verantwoordelijkheid vallen van de
Head of Territorial Networks
- een contract van bepaalde duur van 4 maanden (van 01/09/2017 tot 31/12/2017);
- een jonge en dynamische werkomgeving;
- gevarieerd en stimulerend werk in een organisatie in volle evolutie;
- een loon in verhouding tot de vereisten van de functie en extralegale voordelen.
Kandidaturen (cv, foto en motivatiebrief) moeten uiterlijk op 21 augustus 2017 en
uitsluitend per e-mail worden verzonden naar het adres jobs@atrium.brussels.
Kandidaten moeten in het onderwerp van hun e-mail "Local Networks Officer" vermelden.
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