Solliciteren voor deze ronde kan tot 24 april 2020

Projectmanager digitalisering in de maakeconomie
(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
POM Limburg ondersteunt de Limburgse maakbedrijven in de transitie naar Industrie 4.0. Samen met
diverse stakeholders geef je uitvoering aan innovatieve projecten rond digitalisering in de
maakeconomie. Je bent van begin tot eind de manager van het project. Dat wil zeggen dat je samen
met anderen innovatieve projecten ter versterking van digitalisering in de maakeconomie bedenkt,
hierrond partners verzamelt en het project initieert, begeleidt en tot resultaten komt. Je maakt
daarvoor projectplanningen en -budgetten op en weet projectpartners, hoofdzakelijk uit de Limburgse
maaksector en uit de kennisinstellingen, te motiveren om aan het project deel te nemen. Tijdens het
project onderhoud je goede contacten met de projectpartners en bewaak je de kwaliteit, timing en
kostprijs van de projectuitvoering. Je verzorgt de communicatie over het project en je zorgt voor een
heldere projectrapportering. Je organiseert uiteenlopende evenementen om de aanvang, vorderingen
en resultaten van het project te dissemineren naar een brede doelgroep: maakbedrijven,
digitaliseringsbedrijven, kennisinstellingen, overheid,…
Wil jij graag het verschil maken en als projectmanager concrete impact realiseren in de Limburgse
maakeconomie, dan ben jij de persoon die we zoeken.
Wie zoeken wij?










Je behaalde een master in ingenieurswetenschappen, economie, of IT en je kan al enkele jaren
relevante ervaring voorleggen in de maak-sector.
Je bent gepassioneerd door de thema’s die spelen binnen de maakeconomie, zoals Industrie 4.0,
smart manufacturing, 3D-printen, mensgerichte automatisering, gebruik van co-bots, IIoT
(Industrial Internet of Things), AI, duurzame & circulaire materialen, etc.
Je kan complexe projecten vertalen naar een vlot leesbaar projectplan of processtructuur. Plannen,
opvolgen en resultaten halen is je tweede natuur.
Je bent betrokken vanaf de onderhandelingsfase tot aan de oplevering van deze projecten en werkt
hiervoor samen met relevante bedrijven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen.
Je kan de essentie van een discussie perfect samenvatten en impactvol overbrengen.
Je voelt je als een vis in het water in een netwerk van senior protagonisten (CEO’s,
beleidmakers,..). Je kan goed communiceren en netwerken met actoren uit het socio-economisch
speelveld. Je enthousiasmeert hen om samen je idee om te zetten in concrete business plannen.
Je bereidt vergaderingen op een gestructureerde manier voor en stemt af met je collega’s omtrent
agenda en opvolging.
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Je kijkt proactief naar veranderende omgevingsfactoren; je hebt een blik op de wereld.
Je bent resultaatgericht, besluitvaardig en een echte teamplayer.
Je hebt goede ICT-skills en bent vertrouwd met Office toepassingen.
Kennis van EFRO, INTERREG en andere subsidiekanalen is een pluspunt.
Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels. Kennis van Frans, Duits of een andere
taal is een meerwaarde.

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 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 Projectmanager digitalisering maakeconomie”. 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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