
 

 

 
 
 
 
microStart is de grootste microfinancieringsinstelling in België. Ze begeleidt en verleent microkredieten (tot 
€25000) aan ondernemers die geen toegang hebben tot financiering van de traditionele banksector. Op deze 
manier helpen we mensen met meer ideeën dan geld. 
 
Sociale impact staat natuurlijk niet stil en is zelden genoeg. Om die reden is microStart op zoek naar een 
nieuwe adviseur voor regio Gent! 
 
FUNCTIEOMSCHRIJVING 
 
De microkrediet adviseur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van microStart in de regio van Gent. 
Daarnaast neem je actief deel om de objectieven rond onze sociale impact te behalen.  
We vatten deze eclectische rol samen in 3 pijlers: 
 
Financiering van mensen die geen toegang hebben tot financiële middelen, maar wel beschikken over de 
juiste capaciteiten om hun eigen onderneming te starten of verder te ontwikkelen: 

• Je analyseert de kredietaanvragen en biedt onze financiële diensten aan naargelang de noden van 
onze klanten. 

• Je analyseert en optimaliseert samen met de klanten hun kredietaanvraag. Deze bespreek je op onze 
wekelijkse kredietcomités waardoor je bijdraagt aan de uiteindelijke beslissing m.b.t. hun krediet.  

• Je verzekert de goede terugbetaling van het krediet. Je staat paraat om met de klant een oplossing 
te zoeken bij een moeizamere terugbetaling.  

• Je blijft de vaste contactpersoon van de klanten die je gefinancierd hebt. Op die manier kan je blijven 
inspringen op hun noden en/of vragen. 

 
Begeleiding van ondernemers die een krediet (willen) verkrijgen: 

• Je bent een aanspreekpunt voor de ondernemers. Ze kunnen bij jou terecht met vragen omtrent de 
ontwikkeling van hun onderneming   

• In samenwerking met de vrijwilligers van microStart en onze partners identificeer je de 
opleidingsbehoeften van de ondernemer en verwijs je hen door naar de juiste diensten.  

• Je volgt de begeleidingsacties op tussen je klanten en vrijwilligers en partners.  
• Je beheert je eigen team van vrijwilligers. 

 
Prospectie en communicatie met toekomstige ondernemers en uitbereiding van het microStart netwerk: 

• Je bent een aanspreekpunt voor (potentiële) ondernemers 
• Je voert prospectie en promotie acties uit om het alternatief van begeleid microkrediet beter bekend 

te maken bij onze doelgroepen. 
• Je hebt een actieve rol bij de ontwikkeling van onze 4-maandelijkse campagnes waarbij we onze 

sociale impact verhogen   
• Je beheert en ontwikkelt, samen met je agentschap, een netwerk van partners voor de regio Gent 

met het oog op het vergroten en onderhouden van het microStart netwerk. 
• Je krijgt en neemt de kans om deze taak buiten de kantoormuren uit te voeren (partner presentaties, 

ontmoetingsacties doorheen Gent, …). 
  

 
 
OP ZOEK NAAR EEN BOEIENDE JOB MET SOCIALE IMPACT EN 
INTERESSE IN ONDERNEMERSSCHAP?  
 

MICROKREDIET ADVISEUR - GENT 
 



 

VEREIST PROFIEL 
 
Wij zijn niet zozeer op zoek naar een specifiek profiel, dan wel naar een persoonlijkheid die deel wil uitmaken 
van een gemotiveerd team en om van microStart een referentie te blijven maken in de sector van de begeleide 
microkredieten in België. Heb je volgende kwaliteiten is dit uiteraard een grote troef! 
 

• Je bent sociaal en kan mensen goed inschatten, evenals een goede zakelijke relatie met hen 
opbouwen. Je bent empathisch en hebt een dynamische persoonlijkheid ;  

• Je bent maatschappelijk betrokken en kan zonder moeite en met veel respect werken met klanten 
van verschillende achtergronden en in precaire situaties ; 

• Het behalen van doelstellingen is voor jou geen probleem: je bent “sociaal -commercieel” en wil 
zoveel mogelijk mensen verder helpen met het recht op economisch initiatief ;  

• Je hebt een analytisch vermogen ; 
• Je kan zelfstandig maar toch vlot in teamverband werken en je bent assertief wanneer nodig ; 
• Je spreekt vlot Nederlands en bij voorkeur beheers je Frans en Engels goed.   

Elke andere taal is een troef ; 
• Je kan je perfect vinden in onze waarden: vertrouwen, innovatie, respect, solidariteit en 

professionaliteit.  
 
WAT MICROSTART AANBIEDT 
 

• Contract van onbepaalde duur, voltijds, 38u/week 
• Bijkomende ziekteverzekering (DKV) 
• Maaltijdcheques en ecocheques 
• Nettovergoedingen: representatievergoeding, thuiswerkvergoeding, verplaatsingsvergoeding  
• Werklaptop en -GSM 
• Opleidingsmogelijkheden intern en extern 
• Werken in een dynamische en maatschappelijk bewogen instelling 
• Onmiddelijke ingang 

 
 
ENTHOUSIAST OM DEEL UIT TE MAKEN VAN ONS TEAM? 
 
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV vóór 31/08/2022 naar microStart, ter attentie van 
Emmanuelle Declève en Hassan Abo Esmail per email naar hr@microstart.be 
 


