Vacature Community-manager met een goede pen
Ben jij een online netwerker? Kan je content creatief verwerken?
(m/v Voltijds, onbepaalde duur met werfreserve)
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) voert het socio-economische
programma uit van de provincie Limburg. Dit ambitieus programma wil Limburg economisch
versnellen door het realiseren van hefboomprojecten zoals bijvoorbeeld NextGen Maakcampus,
Droneport, Logistiek Democenter, enz.. POM Limburg initieert deze projecten via haar
platformwerking in 8 speerpuntsectoren, waaronder Logistiek, Bouw, Energie, Maak- Circulaire en
Digitale economie. In deze platformen brengen we bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen
met als doel acties en projecten voor te stellen en te realiseren om de betreffende sector te
versterken. Bovenop de fysieke platformen wenst POM Limburg een online community op te
bouwen rond deze speerpuntsectoren. Hiervoor zoeken we een ervaren community manager met
een sterk redactionele pen.
Is online netwerken een kolfje naar je hand? Werk je graag online community strategieën uit? Als
community-manager bouw je, detecteer je, vergroot of versterk je de bestaande community. Via het
verzamelen en schrijven van creatieve content creëer je betrokkenheid. Door continue monitoring
detecteer je trends en ben je een online bruggenbouwer. Hierdoor pas je je strategie continu aan.
De community kan ook worden ingezet als co-creatie instrument. Je krijgt hiermee feedback op
bestaande acties maar creëert vooral samen met je community nieuwe hefboomacties. Je werkt
nauw samen met de communicatie- en speerpuntmanager.
Naast het opbouwen van een straffe community heb je een sterk redactionele taak. Woorden zijn
jouw instrument. Je kan moeilijke inhoudelijke onderwerpen moeiteloos vertalen naar
enthousiasmerende teksten. Persberichten, webteksten, enz… schrijven daar haal je een kick van.

Wie zoeken wij?
- Je behaalde een minimaal een bachelor in communicatie, marketing, journalistiek.
- Het is een pluspunt als je al enkele jaren relevante ervaring kan voorleggen als communitymanager of in een andere communicatie-functie.
- Je bent een online bruggenbouwer tussen relevante partners zoals ondernemers, experts en
betrokken overheden.
- Voeling met een of meerdere speerpuntsectoren (Logistiek, Bouw, Energie, Creatieve-, Maak,
Zorg-, Circulaire en Digitale economie) is een pluspunt.
- Je bent zelfstandig, resultaatgericht, diplomatisch, hands-on, en een echte teamplayer.
Doelstellingen behalen triggert je. En ben je steeds op zoek om jezelf te verbeteren.
- In copywriting blink je uit. Uiteraard foutloos.
- Je voelt je als een vis in het water in social media kanalen. Je bent moeiteloos mee met de
laatste online trends.
-Je kan vlot werken met CMS-systemen en (nieuwe) online tools voor vb. monitoring en
nieuwsbrieven.
-Vormgeefelijke skills en ervaring met Adobe-tools (Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere
Pro) zijn pluspunten.
- Geef zeker ook aan als je ervaring hebt met monteren van online filmpjes en of je
professionele fotografie vaardigheden bezit.
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Wat bieden wij?
-

Stimulerende werkomgeving: de vernieuwde POM Limburg is een organisatie in volle
transformatie waar ruimte is voor initiatief en creativiteit. Bovendien liggen de kantoren van
POM Limburg in de Corda Campus, een van de economische hotspots van Limburg.

-

Impact en verantwoordelijkheid: Je hebt een verantwoordelijke functie met veel
autonomie en afwisseling en met impact op de regio. Je draagt bij aan de verdere
economische ontwikkeling van de provincie Limburg

-

Permanente opleidingskansen: Je kan rekenen op een gevarieerd aanbod aan
opleidingen, afgestemd op jouw ervaring en competenties.

-

Vergoeding: Wij bieden je een competitief loon conform aan de toepasselijke barema’s in
een goed werk/leef kader met degelijke verlofregeling en glijdende uren. Je relevante ervaring
telt mee in de berekening van jouw anciënniteit. (tot max. 20 jaar)

Hoe reageren?
Solliciteren doe je door je CV en motivatiebrief te mailen naar HRM@pomlimburg.be vóór 17 januari
2019 met vermelding van “Vacature community-manager”. Na interne positieve screening zal je
worden uitgenodigd voor een verdere schriftelijke en mondelinge proef.
Aarzel niet om al je vragen te stellen via HRM@pomlimburg.be
Je kan rekenen op een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.
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