Solliciteren voor deze ronde kan tot 24 april 2020

Expert Ruimtelijke Economie
(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
Als expert ruimtelijke economie ondersteun je het bestaande team met kennis over de ontwikkeling
en optimale benutting van Limburgse bedrijventerreinen en campussen.
Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen word je betrokken vanaf het planningsproces tot en
met de uitvoering. Bij bestaande bedrijventerreinen heb je voldoende expertise over hoe de
bedrijventerreinen opgewaardeerd en verdicht kunnen worden. Hierbij streeft POM Limburg naar
zuinig ruimtegebruik en een koolstofarme economie zoals vervat binnen de geest van het witboek
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
Je denkt mee en geeft invulling aan concepten op masterplan-niveau. Wanneer een finaal ontwerp
gedragen wordt door alle stakeholders, verzorg je de technische uitwerking en detaillering van het
ontwerp zodat dit vertaald kan worden naar een kant-en-klaar aanbestedingsdossier. Interesse in
werfopvolging is daarbij een pluspunt. Je geeft raad over de uitvoerbaarheid en kijkt naar de impact op
de omgeving en ruimte, maar ook technisch beschik je over voldoende capaciteiten.
Wie zoeken wij?













Je behaalde een master of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt relevante werkervaring op het vlak van ruimtelijk beleid & planning of ruimtelijk ontwerp
en vindt het leuk om zowel inhoudelijk als procesmatig bezig te zijn.
Parate kennis van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening en het omgevingsdecreet is wenselijk.
Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is je niet helemaal onbekend.
Je hebt een gevoel voor het ontwerpen van ruimtelijke concepten, inrichtingsschetsen en plannen.
Je bent vertrouwd met (geo)grafische software. Ervaring met CAD-pakketten is een pluspunt.
Je bent gedreven om mee te werken aan een koolstofarme economie in Limburg.
Je durft innoveren, zowel op het vlak van (een vernieuwende) visie als op het vlak van inzet van
instrumenten.
Plannen, opvolgen en resultaten halen 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 Ruimtelijke Economie”. 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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