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Voltijds medewerker (M/V) – Vlaams Agentschap voor Internationaal 

Ondernemen, Vlaamse Economische Vertegenwoordiging in Rome  

De Vlaamse Economische Vertegenwoordiging in Rome is op zoek naar een voltijds medewerker 

(M/V) voor de periode van 6 maanden van 15 december 2019 tot 14 juni 2020.  

Werkgever 

Het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - Flanders Investment & Trade (FIT) is hét 

aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen. 

Onze kerntaken 

• Bedrijven in Vlaanderen helpen exporteren en internationaliseren 

• Buitenlandse bedrijven begeleiden bij hun investeringsprojecten in Vlaanderen 

• Buitenlandse kopers in contact brengen met Vlaamse producten en diensten 

Onze troeven 

• Gratis advies en begeleiding op maat 

• Landenexperten en sectorspecialisten 

• Wereldwijd netwerk 

Voor meer informatie zie www.flandersinvestmentandtrade.com 

Functie 

Hij of zij zal instaan voor: 

• ondersteuning bij het beantwoorden van vragen voor economische informatie vanwege 

Vlaamse of lokale bedrijven 

• ondersteuning bij de voorbereiding van het staatsbezoek op 23 en 24 maart 2020 

• ondersteuning bij markt- en sectorstudies 

• telefonische en geschreven follow-up van bestaande contacten 

• beheren van de adressenbestanden en naslagwerken 

• ondersteuning bij het beheren van de boekhouding van de post 

• vertaalwerk 

• rapporteren aan de Vlaamse economisch vertegenwoordiger, de Handelssecretaris, het 

lokaal Posthoofd of het waarnemend Posthoofd 

• onthaal en telefoon 

• agenda bijhouden  

http://www.flandersinvestmentandtrade.com/
http://www.flandersinvestmentandtrade.com/


Functie-eisen 

Van de kandidaat wordt verwacht: 

• minimumdiploma hoger secundair onderwijs 

• professionele kennis van het Nederlands en het Italiaans 

• zelfstandig, nauwgezet en efficiënt te kunnen werken 

• over goede schriftelijke vaardigheden te beschikken 

• over goede communicatieve vaardigheden te beschikken 

• in staat te zijn om in team te werken, flexibel te zijn 

• klantgericht te werken 

• betrouwbaar en respectvol ten aanzien van regels te werken 

• vertrouwdheid met "Office" en bereid te zijn om andere programma’s te leren 

Aantoonbare werkervaring met de hierboven vermelde taken en ervaring in een internationale 

context vormen een pluspunt. 

Praktische voorwaarden en aanbod 

• De werkplaats van de medewerker/-ster is Flanders Investment & Trade Rome, gevestigd in 

de Academia Belgica in hartje Rome 

• Hij of zij zal 5 dagen per week (38u) werken 

• Het contract dat wordt aangeboden volgt de Italiaanse wetgeving 

 

Interesse? 

Geïnteresseerden stellen zich kandidaat door uiterlijk vóór 24 november 2019 een e-mail te sturen 

naar: sophie.massage@fitagency.com. De kandidatuur omvat: 

• een motivatiebrief en een volledig CV 

• een afschrift van het gevraagde diploma en eventueel andere relevante diploma's 

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een interview in Rome in de laatste week 

van november 2019. 

 

Bijkomende inlichtingen over de functie kunnen worden ingewonnen, per e-mail, bij het Posthoofd 

van de Vlaamse Economische Vertegenwoordiging, Dr. Sophie Massagé: 

sophie.massage@fitagency.com 

 

Solliciteren voor: 24-11-2019  

Contact: sophie.massage@fitagency.com  
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