Vacature: Manager Expat Centre Limburg
(m/v voltijds, onbepaalde duur, Hasselt Corda campus)
POM Limburg, Locate in Limburg en de Provincie Limburg hebben als partners in de grensregio Euregio Maas-Rijn (EMR)
de ambitie om Limburg internationaal op de kaart te zetten als aantrekkelijke regio voor internationaal
toptalent met uitstekende carrièremogelijkheden en hoge levenskwaliteit. Als belangrijke bouwsteen in die
missie zal er in Limburg binnen POM Limburg op de Corda Campus een nieuw onthaalbureau opgericht worden
voortbouwende op de ervaringen en “best practsie” van de ‘Newcomerservice’ van de stad Aken en het ‘Expat Centre
Maastricht region’ van Nederlands -Limburg. Met dit nieuwe Expat Center ambiëren we expats en hun families beter
welkom te heten, ze in hun verblijf te ontzorgen, een active community uit te bouwen en hun potentieel en netwerkkracht
duurzaam te binden en valoriseren voor Limburg.
Voor de uitbouw en realisatie van dit onthaalbureau is POM Limburg op zoek naar een hands-on Manager.
Als gezicht van dit cross-border Euregionaal project sta je initieël in de komende 2 jaren voor een boeiende uitdaging. Je
detecteert de huidige expats in de Limburgse bedrijven, brengt hun noden in kaart en bouwt een nieuwe community en
onthaalbureau uit. Je werkt samen met onze euregio partners, de welcome services uit Maastricht en Aken en bent in
nauw contact met de Limburgse stakeholders. Dankzij je actieve prospectie, weet je de expats en hun families samen te
brengen in een levendige community. Je staat hen bij in vele aspecten van hun verblijf en tracht hieruit tendenzen te
destileren en het dienstenaanbod uit te werken desgewenst met partners. Verder organiseer je periodiek evenementen
die nieuwkomers aanspreken en hen de Euregio-Maas Rijn beter leert kennen voor de duurzame uitbouw van hun carrière
en leven.
Meer info en duiding kan je vinden op de website van POM Limburg www.pomlimburg.be/jobs of Locate in Limburg
www.locateinlimburg.com/jobs

Wie zoeken wij?
-

Je behaalde een master of een bachelor met relevante ervaring in economische wetenschappen of communicatie en
hebt reeds minimum vijf jaar ervaring als (project)manager of in gelijkaardige functies.

-

Je bent van nature een zelfstarter en erg resultaatsgericht. Je kan daarbij een klein team projectmatig aansturen.

-

Je kan strategisch denken en gevat communiceren combineren met tactische uitvoering en hands-on executie.

-

Je bent een natuurlijke netwerker en hebt een professionele uitstraling als bruggenbouwer tussen relevante partners
zoals bedrijven, kennisinstellingen en betrokken overheden. Je bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante
actoren.

-

Je kan werken met een budget maar bent ook creatief genoeg om partners te detecteren die je financiële of
operationele draagkracht vergroten.

-

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels en bent “cultural aware”. Elke bijkomende taal is een belangrijk pluspunt.

-

Je hebt duidelijk leiderschapskwaliteiten en weet hoe je slim moet onderhandelen, netwerken én rapporteren naar een
Raad van Bestuur bestaande uit stakeholders. Je kan ze ook bewegen naar een gemeenschappelijk resultaat.

-

Je hebt een rijbewijs en beschikt over een eigen wagen. Je bent zeer flexibel en kan voor vergaderingen en inleefstages
van korte duur verblijven of pendelen naar Eupen, Maastricht en Aken. Maar dient ook bereid te zijn om door de week
op avonden en/of in het weekend te werken i.f.v. de evenementen die je voor de expats en hun families gaat
organiseren.

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 in de Corda Campus,
een 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. Je kan rekenen op ondersteuning van de POM en LOCATE professionals.

-

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 uitgebreide CV te voorzien van relevante punten ter versterking van je kandidatuur en korte
motivatiebrief te mailen naar frank.zwerts@pomlimburg.be én HRM@pomlimburg.be vóór 7 juni 2019
met vermelding van “Vacature manager Expat Centre Limburg”.
Na interne positieve screening zal je worden uitgenodigd voor een verdere schriftelijke en/of mondelinge proef. Je kan
rekenen op een vertrouwelijke behandeling van je kandidatuur.

