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FUNCTIEBESCHRIJVING 

Business Developer 

 

 

De FEBRAP is de Brusselse federatie van maatwerkbedrijven (MWB's). Die bedrijven, die vzw's 

zijn, hebben als missie 1450 personen met een handicap te werk te stellen. Om die maatschappelijke 

doelstelling te vervullen bieden de MWB's diensten en producten tegen marktprijzen aan, maar letten 

er tegelijk op om de productienoden te verzoenen met de mogelijkheden van de werknemers. Deze 

organisaties, gesterkt door de waarden uit de sociale economie, stellen de mens centraal in hun 

projecten maar krijgen met steeds meer concurrentie te maken binnen hun verschillende 

activiteitssectoren.   

 

Wij zijn op zoek naar een "Business Developer" voor het FEBRAP-team dat onder de noemer 

"Dev'Up Team" op zoek gaat naar projecten en ze uitwerkt. Deze oproep wordt gesubsidieerd door 

het EFRO en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

 

I. Opdracht 

 

De Business Developer heeft als opdracht nieuwe activiteiten te ontwikkelen voor rekening van elf 

Brusselse maatwerkbedrijven om zo hun competitiviteit te versterken.  

 

II. Functie  

 

Onder toezicht van een beheerscomité werkt u een actiemethodologie uit voor de uitrol van 

economische activiteiten voor het doelpubliek van de MWB's (werknemers met een handicap), op 

basis van de projecten die voorgelegd worden door het management van deze 11 structuren uit de 

sociale economie. U zorgt voor de uitvoering van deze acties.  

 

U verricht het nodige studiewerk of u geeft richtlijnen aan de externe consultants die u selecteert 

naargelang de specifieke noden van de projecten, met inachtneming van de procedures inzake 

overheidsopdrachten en binnen de grenzen van een budget dat u opstelt.  

 

U interpreteert relevante economische informatie of indicatoren, of u implementeert ze. U evalueert 

situaties, verricht een diagnose, haalt er trends uit of werkt voorspellingen uit in het kader van 

specifieke studies of analyses. U stelt business plannen op.  

 

U kunt er ook toe gebracht worden keuzes te verdedigen of instrumenten te verstrekken die kunnen 

helpen bij het nemen van beslissingen.  
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III. Verwachte verwezenlijkingen 

 

Op 36 maanden tijd en op basis van 12 ideeën die als potentieel succesvol worden beoordeeld (11 

voorgesteld door de begunstigde MWB's en 1 transversaal idee voorgesteld door de FEBRAP), werkt 

u de voorwaarden voor economische leefbaarheid uit voor 12 projecten inzake vernieuwende 

activiteiten voor de Brusselse MWB's. In nauwe samenwerking met de coördinator en de 

verschillende stakeholders verdeelt u het werk binnen het team om deze analyses uit te voeren.  

 

IV. Vereiste opleiding, ervaring en vaardigheden 

 

 U kunt voor deze functie solliciteren als u in het bezit bent van een masterdiploma of derde 

cyclus in economische wetenschappen, beheerswetenschappen, handelsingenieur of een 

gelijkaardige opleiding.  

 

 Minstens 5 jaar ervaring met het ontwikkelen en beheren van economische projecten is vereist.  

 

 Stevige statistische en wiskundige kennis is onmisbaar. 

 

 Goede kennis van beide landstalen (FR en NL). 

 

 Andere vereiste kwaliteiten: scherpe creatieve geest, achter de waarden van de sociale 

economie staan, zelfstandig kunnen werken, proactiviteit, assertiviteit, kunnen delegeren en 

de eigen werktijd optimaal indelen om verschillende dossiers tegelijk te kunnen beheren;  

 

U zal de draaispil vormen van het Dev’Up Team, wat impliceert dat u vlot bent in de omgang en 

graag samenwerkt.  

 

V. Algemene werk- en loonvoorwaarden 

 

 U treedt in dienst op 1 februari 2016 (het contract kan ook al op 1 januari 2016 beginnen) 

 Voltijds contract 

 Aantrekkelijk loon met verscheidene extralegale voordelen 

 Kantoor gelegen in het centrum van Brussel. Naargelang het werkdomein of het soort uit te 

voeren studie, kan een deel van het werk buiten de kantoren plaatsvinden.  

 

VI. Hoe solliciteren? 

 

U stuurt uw kandidatuur (motivatiebrief en CV) ten laatste tegen 15 december per e-mail op 

(info@febrap.be), ter attentie van Michaël Lans (coördinator Dev’Up Team).  


