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De Europese Vereniging voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Euregio Maas-Rijn (EMR) is 
een structuur voor internationale samenwerking tussen delen van België, Duitsland en 
Nederland. Relevante internationale kwesties zullen worden aangepakt om de 
grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren. 
 

 
 
De MAHHL+ steden zijn een samenwerking tussen de steden Maastricht, Aken, Hasselt, 
Heerlen, Luik,Sittard-Geleen en Genk. De samenwerking fungeert enerzijds als platform voor 
de uitwisseling van kennis en ervaring op verschillende inhoudelijke gebieden, anderzijds voor 
netwerken/lobbyen in het belang van euregionale steden. De samenwerking leidt tot concrete 
projecten die meerwaarde voor de steden en hun bevolking bieden.[1]  
 
 
De activiteiten omvatten: 

- Aanspreekpunt van MAHHL+ steden in de EGTS Euregio Maas-Rijn: informatie delen, 
verwachtingen diverse partners in kaart brengen, aligneren belangen van diverse 
stakeholders, stimuleren tot samenwerking, belangen van de MAHHL+ steden in de 
grensoverschrijdende strategien zoals EMR2030, GROS agenda, etc. inbrengen ; 
rapportering naar werkgroep coordinatoren & burgemeestersoverleg MAHHL+ 
 

- Ambtelijke steun van de MAHHL+-samenwerking : 
o jaaractieplan vertalen naar opportuniteiten voor concrete projecten die kansen 

& meerwaarde creëren voor de Euregio 
o efficiente opstart, coordinatie & implementatie van die projecten 
o samenwerking situeert zich voornamelijk binnen de thema’s cultuur, mobiliteit, 

duurzaamheid, veiligheid,…   
 

- Kansen identificeren om de MAHHL+-samenwerking te versterken via verkenning van 
noden & mogelijkheden bij de diverse partners & deze uitdagen om ze om te zetten 
naar concrete partnerschappen (projectoproepen subsidies, studies, enz.) 
 

- Ondersteunen van de steden bij de aanvraag en implementatie van subsidietrajecten. 
Waar mogelijk lead partner zijn van een subsidietraject.  

 
  

 
[1] https://euregio-mr.info/nl/ueber-uns/verwandte-organisationen/mahhl.php 

Ter versterking van het team zoeken wij zo snel mogelijk 
 

een coördinator (m/v)  

betreffend de vertegenwoordiging van MAHHL+ steden in de EGTS EMR. 
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Uw profiel:  
- Afgeronde Master in project-management of gelijkwaardig Diploma 
- Vloeiend in woord en geschrift in ten minste twee euregionale talen (FR, DE, NL)  
- kennis of ervaring van subsidieprogramma’s en weten hoe een subsidiedossier samen 

te stellen, of minstens bereidheid kennis te ontwikkelen en zich te verdiepen in deze 
materie. 

- Uitvoeren van subsidie trajecten 
- sterke netwerkvaardigheden om partijen participatief samen te brengen, en draagvlak 

te creëren, gericht op internationale samenwerking in functie van het concreet & snel 
bereiken van concrete projecten  

- sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk & mondeling) 
- bruggenbouwer, empathisch & diplomatisch 
- resultaatgericht 
- veel autonomie, je neemt van nature eigen verantwoordelijkheid & eigenaarschap op  
- creatief & ondernemend  
- Gestructureerd en zelfstandig werken  
- Goede kennis van gangbare MS-Office programma’s 
- Gemotiveerd, betrokken, teamgericht en stressbestendig  
- Oog voor de essentie en het vermogen om prioriteiten te stellen  
- Organisatietalent  

 
Vaardigheid in Engels in woord en geschrift is een pré. 

 
 
Wat wij u bieden:  

− Een verantwoordelijke activiteit in een betrokken en ruimdenkend team en in 
permanente afstemming met actoren MAHHL+ 

− Ruimte voor initiatief, verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om activiteiten te 
initieren  

− Prettige en open werkcultuur met veel ontwerpmogelijkheden, gecombineerd met de 
veiligheid en mogelijkheden van een gevestigde autoriteit 

− Een uitdagend internationale omgeving  
 
Algemene informatie:  
Het is een deeltijdbaan (0,6 voltijdequivalent). Het contract is beperkt tot twee jaar. De salaris 
volgt het barema van het EGTS, niveau I/1. 
 
De werkplek bevindt zich in Eupen, België. 
 
Stuur u sollicitatie (incl. CV en motivatiebrief) tot en met 20.05.2021 
aan  ronjaschmetz@euregio-mr.eu of schriftelijk aan: 
 
EGTC Euregio Maas-Rijn 
Mevrouw Ronja Schmetz 
Gospertstraße 
4700 Eupen 
België 
 
 

mailto:ronjaschmetz@euregio-mr.eu
http://www.euregio-mr.info/
mailto:ronjaschmetz@euregio-mr.eu

