Solliciteren voor deze ronde kan tot 24 april 2020

Projectmanager digitalisering zorgeconomie
(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
Samen met diverse stakeholders geef je uitvoering aan innovatieve projecten rond digitalisering in de
zorgeconomie. 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 zorg 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
zorgsector 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: zorgbedrijven,
digitaliseringsbedrijven, kennisinstellingen, zorgorganisaties, overheid,…
Wil jij graag het verschil maken en als projectmanager concrete impact realiseren in de zorgsector, dan
ben jij de persoon die we zoeken.

Wie zoeken wij?










Je behaalde een master of gelijkwaardig door ervaring.
Je bent sterk in projectmanagement en je beschikt over de nodige ervaring hierin.
Je kan je op korte tijd inwerken in diverse thema’s binnen het domein zorgdigitalisering (ervaring
binnen de zorgsector is een pluspunt).
Je beheerst de kunst om samen te werken met diverse stakeholders en partners.
Je bent een sterke netwerker.
Je kan overweg met administratieve verplichtingen en je kan een project binnen de tijd, het budget
en de gestelde voorwaarden opleveren.
Je beschikt over een sterke mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht.
Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels. Kennis van Frans, Duits of een andere
taal is een meerwaarde.
Je bent een sterke teamspeler.
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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 Projectmanager digitalisering zorgeconomie”. 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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