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 Projectmanager
(Voltijds, Corda Campus ∙ Hasselt)

Als Junior Projectmanager word je mee ondergedompeld in een boeiende en innovatieve omgeving. Je krijgt de
gelegenheid om te proeven van uiteenlopende economische sectoren. Het ene moment ben je bezig met
logistiek of maakindustrie, het andere moment met digitalisering, zorg of circulaire economie.

Wie zoeken we?

Het POM-team voedt de economie met data, zet toekomstprojecten op, verbindt bedrijven met het
ecosysteem, verwelkomt internationale ondernemingen en bundelt krachten in platformen voor
iedere kernsector. De focus ligt steeds op digitalisering en verduurzaming. Ook een starter wordt in
al deze projecten betrokken.
De ene dag treed je op als moderator tussen verschillende commerciële partners. De andere dag
werk je samen met lokale overheden om zo verschillende ideeën samen te brengen tot een gedeelde
ambitie. Je werkt samen met collega’s met uiteenlopende kennis en ervaring, in continu wisselende
teams.

Wie ben jij?
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een Master. Een eerste werkervaring is een plus, maar zeker geen vereiste.
Je houdt ervan om complexe en uitdagende projecten mee in goede banen te leiden en
projectmanagement klinkt voor jou als muziek in de oren.
Je wordt graag flexibel ingeschakeld in diverse projecten die kunnen variëren van sector en
omvang. Hier bewaak je mee de kwaliteit, timing en kostprijs.
Je bent geboeid door de Limburgse economie en wil graag meewerken aan het versnellen
ervan.
Je ziet opportuniteiten en weet deze om te zetten naar concrete acties.
Je kan zowel mondeling als schriftelijk overtuigen.
Je bent resultaatgericht, punctueel, besluitvaardig en vooral een teamplayer.
Je communiceert op een open, constructieve manier.
Je houdt van netwerken.
Je hebt goede ICT-skills en leert gemakkelijk nieuwe softwaretoepassingen aan in kader van
projectopvolging.
Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels. Frans, Duits of een andere taal
zijn een meerwaarde.
Verschillende partijen en meningen verbinden gaat jou goed af, zowel binnen je team als met
externe partners.

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 Projectmanager’. 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
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