Solliciteren voor deze ronde kan tot 24 april 2020

Expert Digitaliseringsmanagement
(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 digitale revolutie biedt tal van nieuwe mogelijkheden aan de Limburgse economie. Als expert
digitaliseringsmanagement help je de Limburgse bedrijven op weg in hun digitaliseringsproces. Je brengt
de bedrijven in contact met innovatieve digitale toepassingen van andere bedrijven of van de
kennisinstellingen. Zelf ben je gebeten door alles wat met digitalisering en technologische evoluties te
maken heeft (IT, blockchain, Internet of Things, AI, big data, Industrie 4.0, VR,…). Je hebt een blik op
de wereld en ziet de toekomstige opportuniteiten voor onze provincie. Je wil Limburg in een hogere
digitale versnelling brengen. Hiervoor onderneem je sensibiliserende acties om bedrijven bewust te
maken van het belang van digitalisering voor de bestendiging van hun concurrentiepositie. Je begeleidt
en adviseert bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstanties bij de opmaak van business cases rond
digitaliseringstrajecten en samenwerkingen. Uiteraard deel je de digitale kennis ook binnen POM
Limburg zodat we als organisatie koploper zijn inzake digitalisering.

Wie zoeken wij?










Je behaalde een master of gelijkwaardig door ervaring.
Je bent een digitale duizendpoot die geen schrik heeft om nieuwe tools, applicaties, software
pakketten of oplossingen te leren kennen en te gebruiken.
Je voelt je thuis in all things digital, wetende dat snelle verandering de enige constante is in je
vakgebied. Daarom koppel je een stevige digitale kennis aan een constante zin om te leren, om te
experimenteren en om deze kennis te delen met je collega’s.
Je houdt van nieuwe (digitale) uitdagingen en werkt graag zowel gefocust op jezelf, als
constructief in een team.
Je bent een echte bruggenbouwer, verbinden en overleggen is je tweede natuur.
Je gaat voor toegevoegde waarde via teamwork en kan je aanpassen aan veranderende
omstandigheden.
Je bent een initiatiefnemer die doelgerichtheid, kwaliteit & klanttevredenheid hoog in het vaandel
draagt.
Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht.
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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 en motivatiebrief te mailen naar:
HRM@pomlimburg.be, t.a.v. mevr. Hilde Vanheusden
vóór 24 april 2020 met vermelding van “Vacature Expert Digitaliseringsmanagement”. 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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