
 

 
 
 

 “Elke man, elke vrouw ongeacht 
hun afkomst, inkomsten, sociale 
situatie of opleiding, beschikt 
over een onvreemdbaar recht op 
economisch initiatief dat toelaat 
hun lot in eigen handen te 
nemen“ 
 

microStart is de leidende 
microfinancieringsinstelling in 
België. Ze begeleidt en verleent 
microkredieten aan  ndernemers die 
geen toegang hebben tot 
financiering van de traditionele 
banksector. 
 
Vandaag is microStart één van de 
meest dynamische en innovatieve 
Europese spelers op het gebied van 
professioneel microkrediet. 

 
Interpersonal skills 
 

Ö Empatisch en dynamische 
persoonlijkheid 

Ö Creatief en innovatief  
Ö Klantgericht en autonoom 
Ö Maatschappelijke betrokkenheid 

 
Our offer 
 

Ö Contract onbepaalde duur  
Ö Ziekteverzekering DKV 
Ö Maaltijdscheques, GSM& laptop 
Ö Thuiswerk mogelijkheden 
Ö Opleidingen 
Ö Boeiende en veelzijdige job in een 

jong en dynamisch team 
 
JOIN US!! 
Stuur je cv en motivatiebrief naar  
jobs@microstart.be 

ADVISEUR BRUSSEL & HALLE 
IEDEREEN 

IS EEN MOGELIJKE 
ONDERNEMER  

 
www.microstart.be 

Rue de Fiennes 77, 1070 Bruxelles 
Tel. 02 888 61 00 / Fax 02 888 61 01 
welcome@microstart.be 

microStart SCES-FS 
TVA-BTW : BE 829 081 071 
IBAN BE60 0016 2262 3070 

microStart  support asbl 
TVA-BTW : BE 835 911 059 
IBAN BE38 00 16 5321 7072 

 De microkrediet adviseur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de activiteiten 
van microStart op het grondgebied dat wordt toegewezen. Daarnaast neemt zij/hij 
actief deel om de objectieven van de organisatie te behalen.  
 
Om ons agentschap in Brussel en Halle te versterken zijn we op zoek naar een nieuwe 
medewerker die zich kan vinden in onze waarden: vertrouwen, solidariteit, innovatie, 
respect en professionalisme. 
 

Key aspects of your daily work 
 

Financiering van mensen om hun eigen onderneming te starten of verder te 
ontwikkelen  
Ö Je houdt gesprekken met de klanten voor de opmaak van kredietdossiers ; 
Ö Je analyseert de kredietaanvragen en biedt de geschikte financiële diensten aan 

naargelang de noden van onze klanten ; 
Ö Je identificeert de financiële risico's die verbonden zijn aan het verstrekken van 

microkredieten ; 
Ö Je draagt bij aan de uiteindelijke beslissing mbt de kredietaanvraag ; 
Ö Je beheert je eigen klantenportefeuille, zorgt voor de geschikte opvolging om de 

continuïteit en goede terugbetaling van de uitgeleende kredieten te garanderen ; 
Ö Gedurende de looptijd van de kredieten ben je de contactpersoon voor je klanten.  
 

Begeleiding van ondernemers die een krediet (willen) verkrijgen 
Ö Je identificeert de ondersteunings- en opleidingsbehoeften van de ondernemer 

en verwijst hen door naar de juiste diensten of organisaties; 
Ö Je promoot onze online begeleiding ; 
Ö Je geeft advies mbt het beheer en ontwikkeling van de professionele 

activiteiten van je klanten ; 
Ö Je beheert en ontwikkelt een netwerk van doorverwijzers (partners, 

contactpersonen etc.).  
 

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

tevredenheid van onze klanten te waarborgen ; 
Ö Je voert prospectie en promotiesacties uit via telefonische campagnes naar 

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

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

 

Qualifications 
 

Ö Een eerste relevante werkervaring  
Ö Tweetalig NL/FR, met goede kennis van het het Engels 
Ö Uitstekende monderlinge en schriftelijk communicatie 
Ö Analytisch  
Ö Begaan met het welzijn van onze klanten 

 


