
GREENBIZZ WERFT AAN ! 
Administration & Communication Officer

Greenbizz is de eerste incubator die volledig gewijd is aan duurzame economie in Brussel. 
Sinds 2016 heeft Greenbizz als missie om innoverende startups op dit gebied te ondersteunen 
door hen huisvesting en een reeks diensten aan te bieden. Biologisch en lokaal voedsel, duur-
zaam bouwen, mobiliteit, duurzame energie, enz. Gemiddeld zijn er 40 bedrijven gehuisvest 
bij Greenbizz, en in 6 jaar hebben meer dan 75 innovatieve startups in de duurzame economie 
zich ontwikkeld in de incubator.

Concreet :

• De hoofdactiviteit van Greenbizz is het ter beschikking stellen van kantoren en produc-
tieruimten aan bedrijven, en jonge bedrijven/startups een reeks diensten aanbieden: uit-
geruste kantoren, vergaderzalen, telefoon- en internetnetwerk, ontvangst van bezoekers, 
enz. In dit kader biedt Greenbizz ook ondersteuning en opleiding voor de gehoste bedrijven. 

• Greenbizz bevindt zich in het hart van Brussel (vlakbij Tour & Taxis) in een nieuw passief 
gebouw. 

Meer informatie op www.greenbizz.brussels

Wij zijn op zoek naar een persoon om ons team te versterken. Hij/zij zal verantwoor-
delijk zijn voor communicatie, administratie en evenementen.

MINDSET & COMPETENTIES

• Je bent een echte duizendpoot en werkt graag aan uiteenlopende taken.
• Je bent georganiseerd, autonoom en in staat initiatief te nemen. 
• Je hebt een goede beheersing van sociale media en Microsoft Office-tools.
• Je bent sociaal en dynamisch.
• Je helpt mensen graag verder en lost graag problemen op.
• Kennis van de volgende software is een pluspunt: Wordpress, Mailchimp, InDesign, Win-

books Logistics.
• Kennis en beheersing van het Frans, Nederlands en Engels : ten minste mondeling en 

schriftelijk begrip.
• Minimaal een bachelordiploma hebben (of gelijkwaardig).
• Een eerste ervaring in een soortgelijke functie is een pluspunt.
• Beroepservaring: minimum 3 jaar. 

OVER GREENBIZZ



FUNCTIEBESCHRIJVING

Je bent verantwoordelijk voor :

COMMUNICATIEBEHEER

Beheer van de interne communicatie met de bedrijven:

• Interne e-mails, redactie van de interne nieuwsbrief,…

• Community management binnen de incubator.

Beheer van de externe communicatie :

• Redactie van het jaarlijks communicatieplan.

• Redactie van de externe nieuwsbrief.

• Beheer van de website : schrijven van artikels voor de nieuwspagina.

• Beheer van sociale media (Facebook, Instagram en Linkedin).

ADMINISTRATIEF BEHEER

• Beheer van klanten en gehoste bedrijven: registratie, opvolging, facturatie.

• Zorgen voor de goede werking van het gebouw met geselecteerde leveranciers: bevoorra-
ding, schoonmaak, onderhoud (in samenwerking met de Administratief Assistente).

BEHEER VAN DE EVENEMENTEN
Greenbizz organiseert evenementen voor zijn ondernemers, evenementen voor het grote pu-
bliek en verhuurt zijn zalen aan externe klanten. In dit kader zal je verantwoordelijk zijn voor:

• De organisatie van interne evenementen : organisatie van een maandelijks netwerkevene-
ment voor de Greenbizz-ondernemersgemeenschap. 

• De organisatie van evenementen voor het grote publiek.

• Coördinatie van evenementen voor externe klanten: opstellen van offertes, contactpersoon, 
coördinatie van het evenement.

ONS AANBOD

• Een salaris met tal van voordelen (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, terugbe-
taling openbaar vervoer, telefoonabonnement,...).

• Een job die zin heeft in een dynamisch team binnen een gemeenschap van vooruitziende 
ondernemers.

• Voltijds contract (of eventueel 4/5) van onbepaalde duur. 
• Startdatum: onmiddellijk.

Wil jij ons team komen versterken ?

Solliciteer tot 7 februari 2022 door je CV en motivatiebrief te sturen naar 
jean-marc.bryskere@greenbizz.brussels


