Solliciteren voor deze ronde kan tot 24 april 2020

Accountmanager bedrijven en internationaal
(voltijds, contract van onbepaalde duur, Corda Campus Hasselt)
Limburg staat voor grote uitdagingen, en daar hebben we u bij nodig.
De toenemende digitalisering, de impact van onze economie op het klimaat, de toenemende diversiteit
en globalisering zorgen voor een nieuwe economische sense of urgency.
Bij POM Limburg kan jij het verschil maken.

Functieomschrijving
De accountmanager (inter)nationale bedrijfsacquisitie is het Limburgse aanspreekpunt in het
acquisitiebeleid voor binnen- en buitenlandse bedrijven. De accountmanager werkt pro-en reactief.
Proactief scout je de markt, via diverse media en jouw netwerk, op zoek naar bedrijven met een
mogelijk voordeel voor een duurzame vestiging in de regio. Je neemt kennis van de beslissingsfactoren
van het bedrijf, analyseert de vestigingsfactoren, brengt de troeven van Limburg bevattelijk in kaart en
speelt daarop in met doelgerichte acties. Reactief zal je bedrijven van A tot Z begeleiden bij hun
locatiezoektocht in Limburg. Bedrijven begeleiden naar het vergunningstraject en wijzen op de geldende
procedures, de brug vormen tussen bedrijven en de gemeente/provincie en subsidiërende instanties.
Bedrijven dienen zoveel mogelijk ondersteund te worden in de voorbereiding om zich te vestigen in
Limburg. Belangrijk bij de beoordeling van vestigingsvragen is de gedegen ervaring met het beoordelen
van financiële plannen. Uiteraard wordt er verwacht dat de accountmanager inzicht heeft in het
economische landschap in Limburg om de aantrekkelijkheid van een investeringsvraag te kunnen
beoordelen.
Er wordt veel initiatief en gedrevenheid verwacht, maar je krijgt daarvoor in de plaats een grote mate
van autonomie terug.

Wie zoeken wij?








Je behaalde een master of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt een klantgerichte houding en oog voor opportuniteiten. Enthousiasme en
ondernemerschap zijn eigenschappen die jou typeren.
Je bent een initiatiefnemer die vlot in team kan werken, samen kan werken met andere instellingen
zoals FIT en VLAIO en zich kan aanpassen aan veranderende omstandigheden.
Je bent een geboren netwerker en je kan als geloofwaardige aanspreekpunt en bruggenbouwer
fungeren binnen het bestaande ecosysteem van de overheid, kennisinstellingen en ondernemingen.
Je bent communicatief sterk en hebt kennis van de belangrijkste talen inzake het aantrekken van
buitenlandse investeerders naar Limburg (minimaal Nederlands, Engels, Frans, bijkomende talen
strekken tot aanbeveling).
Je hebt ervaring in accountmanagement, business development, financiële adviesverlening en/of
financieel management in ondernemingen.
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Je hebt ervaring in de omgang met binnen- en buitenlandse bedrijven en bedrijfsleiders om op
strategisch niveau met beslissingsnemers te kunnen spreken.
Ervaring in het vergunningsproces voor omgevingsvergunning en in het instrumentarium
ruimtelijke planning (RUP, MER, MOBER,…) zijn pluspunten.
Inzicht in het ondersteunend subsidiair overheidsinstrumentarium dat kan aangeboden worden
aan potentiële investeerders is een pluspunt
Congressen bijwonen in het buitenland en reizen schrikt je niet af.

Wat bieden wij?







Stimulerende werkomgeving: de vernieuwde POM Limburg is een organisatie waar ruimte is
voor initiatief en creativiteit. Bovendien liggen de kantoren van POM Limburg op de Corda
Campus, één van de economische hotspots van Limburg.
Impact en verantwoordelijkheid: Je hebt een verantwoordelijke functie met veel autonomie
en afwisseling en met maatschappelijke 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 (barema
A1 tot A4, afhankelijk van ervaring en expertise) 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 voor deze ronde doe je door je CV, aantoonbare ervaring en motivatiebrief te mailen naar:
HRM@pomlimburg.be, t.a.v. mevr. Hilde Vanheusden
vóór 24 april 2020 met vermelding van “Vacature Accountmanager bedrijven en internationaal”. 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.

Meer info over de werking van POM Limburg vind je op de website www.pomlimburg.be.
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.
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