POM Limburg, kruispunt van kruisbestuiving, heeft jou nodig.
Limburg is de vriendelijkste provincie van Vlaanderen om te werken, ondernemen, innoveren en
excelleren, met POM Limburg als economische versneller. Het POM-team werkt aan innovatieve
projecten die Limburg digitaler, koolstofarmer en schaalbaarder maken. Zij doen dat in acht
kernsectoren: logistiek, maakeconomie, creatieve economie, energie, zorgeconomie, bouw, circulaire
economie en digitale economie. POM connecteert hiervoor ondernemingen, werknemers, lokale
besturen, kennisinstellingen en het middenveld.
Bij POM Limburg maak jij het verschil als:

Junior Communicatiemedewerker
(Voltijds, Corda Campus ∙ Hasselt)

POM Limburg is op zoek naar een enthousiaste junior communicatiemedewerker om het bestaande
communicatieteam te versterken. Hebben sociale media geen geheimen voor jou, heb je een vlotte pen en
word je blij van het creëren van content? Solliciteer dan nu!

Wie zoeken we?

Het POM-team werkt dagelijks aan tal van innovatieve projecten. Over die projecten communiceren
we graag en veel, omdat we op die manier de economie ook digitaler en duurzamer maken. We
doen dat via social media, digitale nieuwsbrieven, een magazine, onze website, brochures en via de
pers. De uitdaging bestaat erin om de complexe economische materie te vertalen naar vlot leesbare
en bondige boodschappen. En dit afgestemd op het kanaal en de doelgroep.
Als lid van het communicatieteam ga je samen met ons die uitdaging aan. Naast jou bestaat het team
uit een communicatie- en eventmanager en een pers- en socialmediamanager. Jouw rol bestaat vooral
uit het voorbereidende werk: je verzamelt input, creëert content in functie van het kanaal en volgt
mee onze leveranciers op. Zo bereid je socialmediaposts voor, werk je digitale nieuwsbrieven uit en
schrijf je persberichten. Verder draai je dagelijks mee in het team: je denkt mee na over hoe we
willen communiceren, en detecteert intern communicatieopportuniteiten.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een communicatiediploma (hoger onderwijs of universitair) of kan door
relevante ervaring je expertise aantonen.
Je hebt sterke redactionele vaardigheden.
Je bent sterk in content. Je kan input verzamelen en op basis hiervan content creëren, en dit
aangepast aan het kanaal en de doelgroep.
Je voelt je thuis in sociale media en in digitale communicatie in het algemeen.
Je bent collegiaal en klantgericht ingesteld.
Je kan zowel zelfstandig als in team werken en neemt op het juiste moment initiatief.
Je hebt een uitstekend organisatievermogen en weet je vlot aan te passen aan veranderende
omstandigheden.
Je beheerst de Nederlandse taal uitmuntend, en hebt een goede kennis van het Engels.

Wat bieden wij?

Een stimulerende werkomgeving met ruimte voor initiatief, creativiteit en een flexibele werkprivécombinatie. Je werkt op Corda Campus, één van de economische hotspots van Limburg. Je krijgt

verantwoordelijkheid en hebt veel autonomie en afwisseling. Bovendien heb je maatschappelijke
impact op de regio, want je draagt bij aan de verdere economische ontwikkeling van de provincie
Limburg.
Je kan rekenen op een gevarieerd aanbod aan opleidingen, afgestemd op jouw ervaring en
competenties. We bieden een competitief loon, conform de toepasselijke barema’s, en 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). POM is een
duurzame organisatie, dus je kan rekenen op een fietsvergoeding en deelnemen aan het
fietsleasingprogramma.

Hoe reageren?

Solliciteren doe je door je CV en motivatiebrief te mailen naar hrm@pomlimburg.be, t.a.v.
Hilde Vanheusden, met vermelding van ‘Vacature Junior Communicatiemedewerker’. En dit vóór
7 november 2021.
Na interne positieve screening word je uitgenodigd voor een 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.
Diversiteit en gelijkheid van kansen staan hoog in het vaandel van POM Limburg. Wij werven dan ook
op basis van competenties en talenten, los van leeftijd, afkomst, geslacht, handicap of
levensbeschouwing.

www.pomlimburg.be

