
BEN JE OP ZOEK NAAR EEN BOEIENDE JOB MET SOCIALE IMPACT ?

DAN BEN J� WELLICHT DE NIEUWE COLLEGA DIE WE ZOEKEN !

* * *

ADVISEUR DIGITAAL AGENTSCHAP - (M/V)

Als toonaangevende microfinancieringsinstelling in België ondersteunt en verstrekt microStart
leningen aan (toekomstige) ondernemers die geen toegang hebben tot financiering uit de
traditionele banksector, om hun zelfstandige activiteit te starten of te ontwikkelen. Naast
financiering ondersteunt microStart ondernemers voor, t�dens en na de oprichting van hun
bedr�f, via een groot netwerk van coaches en vr�willige experts die advies en gratis training
geven op verschillende gebieden.

MicroStart heeft 10 jaar lang meer dan 9.000 mensen gecoacht en meer dan 4.000 ondernemers
gefinancierd door het verstrekken van 5.560 microleningen voor een bedrag van 41 miljoen euro,
geïnjecteerd in de nationale economie.

FUNCTIEBESCHR�VING

De microkrediet adviseur is verantwoordel�k voor de ontwikkeling van de activiteiten van
microStart op het grondgebied dat wordt toegewezen. Daarnaast neemt z�/h� actief deel om de
objectieven van de organisatie te behalen.

Om ons Digitaal Agentschap te versterken z�n we op zoek naar een nieuwe medewerker die zich
kan vinden in onze waarden: vertrouwen, solidariteit, innovatie, respect en professionnalisme.



Financiering van mensen om hun eigen onderneming te starten of verder te ontwikkelen
● Je houdt gesprekken met de klanten via videogesprekken of telefoon voor de opmaak

van kredietdossiers ;
● Je analyseert de kredietaanvragen en biedt de geschikte financiële diensten aan

naargelang de noden van onze klanten ;
● Je identificeert de financiële risico's die verbonden z�n aan het verstrekken van

microkredieten ;
● Je draagt b� aan de uiteindel�ke beslissing mbt de kredietaanvraag ;
● Je beheert je eigen klantenportefeuille, zorgt voor de geschikte opvolging om de

continuïteit en goede terugbetaling van de uitgeleende kredieten te garanderen ;
● Gedurende de loopt�d van de kredieten ben je de contactpersoon voor je klanten.

Begeleiding van ondernemers die een krediet (willen) verkr�gen
● Je identificeert de ondersteunings- en opleidingsbehoeften van de ondernemer
● en verw�st hen door naar de juiste diensten of organisaties;
● Je promoot onze online begeleiding ;
● Je geeft advies mbt het beheer en ontwikkeling van de professionele
● activiteiten van je klanten ;
● Je beheert en ontwikkelt een netwerk van doorverw�zers (partners, contactpersonen

etc.).

Prospectie en communicatie met toekomstige ondernemers
● Je zorgt mee voor een voortdurende verbetering van onze diensten om de tevredenheid

van onze klanten te waarborgen ;
● Je voert prospectie en promotie acties uit via telefonische campagnes naar prospecten

en inactieve klanten om microkredieten beter bekend te maken b� onze doelgroepen.
Zo vergroten we onze sociale en economische impact ;

● Je neemt actief deel aan de ontwikkeling van procedures en thema's voor digitale
campagnes.

VEREISTE COMPETENTIES

● Een eerste relevante werkervaring
● Tweetalig NL/FR, met goede kennis van het het Engels
● Uitstekende monderlinge en schriftel�k communicatie
● Analytisch
● Begaan met het welz�n van onze klanten
● Empatisch en dynamische persoonl�kheid
● Creatief en innovatief
● Klantgericht en autonoom
● Maatschappel�ke betrokkenheid



WAT MICROSTART AANBIEDT

● Contract onbepaalde duur, volt�ds, 38u/week.
● Aanvullende ziektekostenverzekering (DKV).
● Maalt�dcheques, mobiele telefoon en functie computer.
● Thuiswerk mogel�kheden.
● Opleidingen.
● Een boeiende en veelz�dige job, binnen een jong en dynamisch team, met sociale

impact.

ENTHOUSIAST OM ZICH B� ONS AAN TE SLUITEN ?

Stuur uw motivatiebrief en CV (met referentie Adviseur Digitaal Agentschap) naar
jobs@microstart.be.

mailto:jobs@microstart.be

