Solliciteren voor deze ronde kan tot 24 april 2020

Projectmanager Startups
(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
Met de uitrol van diverse POM-antennes in de Limburgse incubatoren wil POM Limburg de brug slaan
tussen haar eigen werking en de startups. Enerzijds door binnen de verschillende antennes het
dienstenaanbod van POM kenbaar te maken en aansluiting te zoeken bij de noden van de startups.
Anderzijds door deze startups in contact te brengen met meer mature sectorgenoten. Bovendien
zullen de antennes ook de Limburgse startup-community faciliteren, door, in nauwe samenwerking met
Limburg StartUp en de incubatoren, de nodige events te organiseren, informatie door te spelen en het
uitgebreide POM-netwerk van Limburgse spelers verder uit te bouwen en doelgericht in te zetten.
Je zal binnen deze antennewerking fungeren als aanspreekpunt voor startups, scale-ups en mature
bedrijven, in nauwe samenwerking met de projectmanager POM-antennes. Je detecteert de huidige en
nieuwe startups in Limburg, brengt hun noden in kaart en versterkt mee de bestaande startup
community. Dit doe je onder andere door actieve prospectie bij startups, maar ook door het bijwonen
én organiseren van netwerkevents. Hier bouw je niet alleen een uitgebreid en duurzaam netwerk van
relevante actoren uit, maar treed je ook zelf op als spreker/vertegenwoordiger van POM Limburg door
middel van o.a. pitches. Bovendien ben je de facilitator in contacten en samenwerking tussen startups
en meer mature bedrijven, waarvoor je deels kan terugvallen op de uitgebreide sectorwerking bij POM.
Wie zoeken wij?








Je behaalde een master of gelijkwaardig door ervaring.
Je bent een geboren netwerker en hebt een professionele uitstraling als bruggenbouwer tussen
POM en verschillende relevante actoren zoals startups, scale-ups en mature bedrijven, maar ook
steden en gemeenten. Je bouwt en onderhoudt een duurzaam netwerk.
Je kan vlot communiceren, zowel one-on-one in gesprekken met startups, als voor een groter
publiek, tijdens bijvoorbeeld een pitch op een netwerkevent.
Je bent een echte teamplayer die samen met de collega’s de brug slaat tussen POM en het startup
landschap en mee events op poten zet voor deze doelgroep.
Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Andere talen zijn een pluspunt.
Je hebt een rijbewijs en beschikt over een eigen wagen. Je bent flexibel qua werklocatie en hebt
geen 9-to-5 mentaliteit. Zo zal je op zeer regelmatige basis werken vanuit de antennes (Hasselt,
Genk, Diepenbeek, Houthalen-Helchteren, Sint-Truiden en Kinrooi), en dien je ook geregeld
aanwezig te zijn op netwerkevents die buiten de reguliere werktijden vallen.
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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 start-ups”. 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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