
 

 

 
Over de werkgever: 
 
microStart is een sociale onderneming die in België bestaat sinds 2010. Voor personen die niet in 
aanmerking komen voor een lening bij een klassieke bank biedt onze groep de mogelijkheid om een 
microkrediet aan te gaan en zo een eigen activiteit op te starten of uit te bouwen. Iedere ondernemer krijgt 
gratis coaching, zowel persoonlijk als in groep. In drie jaar tijd ontving microStart zo'n 4000 personen in de 
vier vestigingen, kende meer dan 1000 microkredieten toe en droeg bij tot de creatie van 500 banen. 
microStart heeft op dit moment zo'n twintig mensen in dienst en kan rekenen op de steun van een 
honderdtal vrijwilligers. 
 
microStart is laureaat van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2012 en groeit verder in Vlaanderen en 
Wallonië. Binnenkort worden twee nieuwe vestigingen opgericht, in Antwerpen en Charleroi. 
 
Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag is microStart vandaag op zoek naar het volgende profiel 
voor de ontwikkeling van het Brusselse agentschap :  
 
 

 1 ADVISEUR MICROKREDIET (H/F) 
BRUSSEL 

 
 
Algemene beschrijving van de functie 
 
Als rechterhand van de Agentschap Manager staat u in voor de uitbouw van microStart binnen uw 
actieradius, gaat u op zoek naar toekomstige klanten met een aanbod dat naadloos aansluit bij 
hun behoeften, analyseert u de kredietaanvragen van bedrijven (starters, overnames, gevestigde 
ondernemingen), beslist u mee over het toekennen van leningen, legt u al doende uw portefeuille 
inzake kredietverlening aan en staat u in voor de opvolging en het innen van verstrekte leningen, 
evenals voor de vlekkeloze bijbehorende omkadering. Degelijke communicatie met het terrein, 
afgesteld op allerhande partners uit uw werkzone, maakt dan ook vast deel uit van uw 
takenpakket. 
 
Vereist profiel 
 
U beschikt over een diploma hoger onderwijs en hebt belangstelling voor materies aangaande het 
opstarten en uitbouwen van bedrijfsaktiviteiten, in het bijzonder ondernemingen door 
maatschappelijk zwakkeren. U heeft voeling met de leefwereld van de klant en ademt de 
kwaliteiten van een rasechte adviseur uit: dynamisch ingestelde geest, focus op concrete daden, 
doortastendheid en professionalisme.  
 
U bent thuis in de problematieken rond microkrediet in zowel ontwikkelings- als geïndustraliseerde 
landen. De bediende regio en haar economische en sociale spelers hebben geen geheimen voor 
u. U bent vlot in  Frans en in het Nederlands. De kennis van het Engels is een troef.  
 
Meer nog dan een profiel zijn wij voor ons team op zoek naar een bezielende persoonlijkheid. 
Toetreden tot ons team is onze bedrijfswaarden nastreven en kracht bijzetten : solidariteit, 
innovatie, transparantie en vertrouwen. 
 
Contractuele voorwaarden 
 
Indiensttreding: 1 November 2014. Vast contract, voltijdse betrekking, 38-urenweek, computer en 
gsm, bijkomende groepsverzekering en maaltijdcheques. 


