Vacature projectcoördinator “Centraal Mobiliteitsplatform en
Digitale zorgondersteuning ”
Krijg je een kick van plannen en opvolgen?
(m/v Voltijds, 2 jaar, 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 relevante hefboomprojecten te realiseren in diverse speerpuntsectoren. Voor de
speerpuntsector zorg zetten we de komende 2 jaren in op 2 hefboomprojecten: “centraal
mobiliteitsplatform” en “digitale zorgondersteuning.”
Met het project “Centraal mobiliteitsplatform” spelen we in op de stijgende vraag naar nietdringend liggend patiëntenvervoer. Om vraag en aanbod efficiënter te beheren en bestaande
patiëntenvervoerscapaciteit optimaal in te zetten ontwikkelen we een mobiliteitsplatform met
intelligente dispatching.
Met het project “digitale zorgondersteuning” zetten we in op digitale zorginnovatie in Limburg
en Vlaanderen. Doelstelling is om de digitale zorgondersteuning in de praktijk verder te
optimaliseren door diverse bestaande digitale zorgapplicaties beter met mekaar te verbinden en de
ontbrekende schakels te detecteren en ontwikkelen.
Ter ondersteuning van beide projectmanagers zoeken we een projectcoördinator die nauwgezet,
planmatig en sterk communicatief en organisatorisch is. Hij/Zij is een cruciale schakel in het project.
De taken bestaan uit de volledige administratieve projectondersteuning van A tot Z. Zowel het
financieel beheer: budgetbeheer, bestellingen, personeelsadministratie … als het uitvoeren van
nauwgezette periodieke (zowel interne als externe) projectrapporteringen.
Naast de administratieve opvolging, is er ook een sterk organisatorische en communicatieve kant:
vb. vergaderingen voorbereiden en verslaggeving hiervan, goede contacten opbouwen met de
projectpartners voor optimale dossieropvolging, enz..
Wil jij het verschil maken voor de zorg in Limburg? Dan ben jij onze nieuwe projectcoördinator.

Wie zoeken we?
-

Je behaalde een bachelor of gelijkwaardig door ervaring.
Plannen en opvolgen heb je volledig onder de knie.
Sterke organisatorische vaardigheden en oplossingsgerichte ingesteldheid.
Problemen buig je om tot haalbare uitdagingen.
Affectie met digitale- of zorgthema’s zijn pluspunten.
Ervaring in projectadministratie en budgetbeheer zijn een must.
Open communicatie naar eigen collega’s als projectpartners.
Pro-actief en enthousiast.
PC-vaardig met kennis van Office.
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Wat bieden wij?
-Voltijds contract van bepaalde duur 2 jaar.
-

-

-

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
opleidingen, afgestemd op jouw ervaring en competenties.
Vergoeding: Wij bieden je een uiterst competitief loon conform aan de toepasselijke
barema’s in een goed werk-/leefkader 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 23 april
2019 met vermelding van “Projectcoördinator mobiliteitsplatform en digitale zorgondersteuning”. 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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