Vacature Speerpuntmanager digitale economie: IT-services en
software (m/v Voltijds, onbepaalde duur met werfreserve)
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) voert het socio-economische
programma uit van de provincie Limburg met als ambitie Limburg economisch te versnellen door
relevante acties en hefboomprojecten te realiseren in diverse speerpuntsectoren. Die acties en
projecten ontstaan in onze actieve platformen samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen.
Ben jij de changemaker die voor de speerpuntsector “digitale economie” met focus op IT-services en
software het verschil kan maken? Wil je impact realiseren door samen met je platform en de voorzitter
ervan acties en hefboomprojecten uit te werken met als doel IT-services en Software verder te
verankeren, versterken en uitbreiden in Limburg? Dan jij ben jij de versneller die wij zoeken.

Wie zoeken we?
-

Je behaalde een master
Je beschikt over een ervaring van min. 5 jaar in een inhoudelijke rol
Je bent gepassioneerd door digitale thema’s en hebt affiniteit met de uitdagingen in IT
Je bent een zelfstarter en kan een gevarieerd programma samenstellen relevant voor de
sector
Je kan de essentie van een discussie perfect samenvatten en impactvol overbrengen
Je bent in staat een gedragen visie te ontwikkelen voor Limburg
Je voelt je als een vis in het water in een netwerk van senior protagonisten
(CEO’s, CTO’s, beleidmakers,..)
Je kijkt proactief naar veranderende omgevingsfactoren
Je bent resultaatgericht, besluitvaardig en een echte teamplayer
Je hebt een blik op de wereld
Je hebt goede ICT-skills en bent vertrouwd met Office toepassingen
Kennis van EFRO, INTERREG en andere subsidiekanalen zijn een pluspunt
Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels
Frans, Duits of een andere taal zijn een meerwaarde

Wat bieden wij?
-

-

-

Stimulerende werkomgeving: de nieuwe POM Limburg is een organisatie in volle
transformatie waar initiatief en creativiteit doorslaggevend zijn. Je krijgt een werkplek op de
Corda Campus, het economisch kloppend hart 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 ad hoc
opleidingen, afgestemd op jouw ervaring en competenties.
Vergoeding: Wij bieden je een competitief loon conform aan de toepasselijke barema’s in
een goed werk/privat kader met degelijke verlofregeling en werkuren. 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 22 maart
2019 met vermelding van “Vacature Speerpuntmanager IT&S ”. Na interne positieve screening zullen
we je uitnodigen voor een verdere schriftelijke en mondelinge proef. Aarzel niet om al je vragen te
stellen via mail HRM@pomlimburg.be Je kan rekenen op een vertrouwelijke behandeling van je
kandidatuur.
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