projectmanager (m/v)
De POM Oost-Vlaanderen wil de regio
versterken door het ondernemerschap te
stimuleren en grenzen te verleggen. De
POM maakt het verschil door participatie en
samenwerking in projecten en economische
initiatieven.
We zijn op zoek naar gepassioneerde
projectmanagers die breed inzetbaar zijn in
alle POM-domeinen.

Waaruit bestaat je takenpakket?

> Je werkt actief mee aan diverse POM-projecten die je vormgeeft, uitvoert en/of leidt.
> Vol enthousiasme volg je voor de diverse werkdomeinen de nieuwe ontwikkelingen, je verricht research en
schoolt je bij waar nodig.
> Binnen de organisatie deel je je expertise met de medewerkers en werk je als echte teamplayer actief
		 samen, je ondersteunt je collega’s en denkt creatief mee om de gemeenschappelijke projecten tot een
goed einde te brengen.

Over welke talenten beschik je?

> Je bent sociaal en communiceert vlot en duidelijk naar medewerkers, ondernemers en gemeentebesturen.
> Je rapporteert aan de projectcoördinator, maar je werkt autonoom en functioneert goed in teamverband.
> Je kan prima organiseren en coördineren, je neemt initiatief, praktische taken schrikken je niet af, je bent
leergierig en je stelt je flexibel op.

Wat hebben wij jou te bieden?

> Een voltijdse bediendenovereenkomst voor onbepaalde duur op contractuele basis.
> Een verloning op A-niveau volgens de weddeschalen van kracht binnen het provinciebestuur, inclusief de
reglementaire toelagen (groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques…).
		 Relevante ervaring wordt in rekening gebracht.
> Een boeiende job in het centrum van Gent, in een matuur en dynamisch team. Je werkt vanuit de kantoren
in Gent; regelmatig zal je je verplaatsen binnen de provincie Oost-Vlaanderen.

Bijzondere aanwervingsvoorwaarden

> Je beschikt over een masterdiploma.
> Je hebt ervaring in projectmatig werken.

Geïnteresseerd?
Meer informatie over de POM Oost-Vlaanderen
vind je op www.pomov.be.

Stuur dan je spontane sollicitatie met cv naar volgend e-mailadres: sandy.devreese@pomov.be.
Op datzelfde e-mailadres kan je trouwens ook terecht mocht je nog vragen hebben.

