Uiterste datum voor kandidaatstelling: 6 september 2019

Speerpuntmanager Logistiek
(m/v, voltijds, onbepaalde duur, Corda Campus Hasselt)
Als
moderne projectorganisatie voert
de
Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij Limburg (POM Limburg) het socioeconomische programma uit van de provincie Limburg. Dit
ambitieuze programma wil Limburg economisch versnellen door het
organiseren van streek- en 8 sector-gerelateerde overlegplatformen
en het realiseren van daaruit voortvloeiende acties en
(hefboom)projecten die Limburg als economische regio versnellen en
haar uitstraling als innovatieve en pioniersregio versterken.
Voorbeelden zijn de realisaties van Energyville, Droneport, Health
Research Campus, bedrijvencentra, de streekontwikkelingstrajecten
van LIRES, NextGen Maakcampus, Smart Port Limburg en het
Expat Welcome Center.
Naast haar streek- en sectorwerking staat POM Limburg in voor het
realiseren van ontwikkelingen op bedrijventerreinen en het
verzamelen, analyseren en publiceren van Limburgse economische data voor beleids- of andere doeleinden.
POM Limburg wordt voorgezeten door de heer Tom Vandeput, Gedeputeerde voor Economie van de provincie
Limburg en dagdagelijks aangestuurd door haar Algemeen Directeur Frank Zwerts.
Meer info over de werking van POM Limburg vind je op de website www.pomlimburg.be.

Ben jij de changemaker die voor de speerpuntsector ‘logistiek’ het verschil kan maken? Wil je impact
realiseren door samen met je platform en de voorzitter ervan een aantal hefboomprojecten uit te
werken met als doel de logistieke sector verder te verankeren, versterken en uitbreiden in Limburg?
Dan jij ben jij de versneller die wij zoeken.
Wie zoeken wij?








Je behaalde een master. Het is een pluspunt als je al enkele jaren relevante ervaring kan voorleggen
in de logistieke sector, analyse en/of Business Development.
Je kan de essentie van een discussie perfect samenvatten en impactvol overbrengen.
Je bent gepassioneerd door de thema’s die spelen binnen de logistieke sector, zoals digitalisering
(‘smart logistics’), deeleconomie, duurzaam transport, etc.
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 kijkt proactief naar veranderende omgevingsfactoren; je hebt een blik op de wereld.
Je bent resultaatgericht, besluitvaardig en een echte teamplayer.
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Je bereidt vergaderingen op een gestructureerde manier voor en stemt af met de voorzitter
omtrent agenda en opvolging.
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 in volle
transformatie 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 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 doe je door je CV en motivatiebrief te mailen naar:
HRM@pomlimburg.be, t.a.v. dhr. Frank Zwerts – Algemeen Directeur POM Limburg
vóór 6 september 2019 met vermelding van “Vacature Speerpuntmanager Logistiek”. 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.
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