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VACATURE
ALGEMEEN DIRECTEUR

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) is de publieke ontwikkelaar van de
provincie Vlaams-Brabant die op een duurzame en innovatieve wijze een
bedrijfsversterkend klimaat binnen de provincie wil realiseren.
Met een kleine maar multidisciplinaire projectorganisatie creëren we ruimte voor
bedrijvigheid in de provincie. Dit doen we door het efficiënt ontwikkelen van resterende
bestemde bedrijfsoppervlaktes of de herontwikkeling van verouderde bedrijvenzones en gebouwen. Bij al onze projecten staat duurzaamheid hoog in het vaandel door aandacht
voor zuinig ruimtegebruik, circulariteit, biodiversiteit, bewust zijn van energiezuinigheid en
waterbeheersing, tot ook inpassing in het omliggende woonweefsel.
Daarnaast ondersteunen we de provincie in de uitrol van haar ruimtelijke strategie en haar
speerpuntenbeleid.
POM is op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.
Wat verwachten we van je:
Je bent dé verantwoordelijke schakel tussen het POM-team en het beleid. Je staat in voor
het plannen, organiseren, coördineren en opvolgen van de dagelijkse activiteiten binnen
de POM. Dat betekent:
• het opstellen en ontplooien van een strategie voor de POM;
• het financiële kader waarbinnen de POM opereert beheersen, bewaken, en
desnoods bijsturen;
• het POM-team coachen en motiveren. Je schept het kader waarbinnen het POMteam projecten op een effectieve en efficiënte manier kan realiseren;
• De interne werking beheren en stroomlijnen.
• Rapporteren aan en beslissingen voorbereiden voor het bestuur.
Je bent hét gezicht van de POM en dus communicatief sterk. Dat betekent het uitbouwen,
behouden en aanwenden van een netwerk van zowel ondernemers als (lokale) overheden.
Je bent het aanspreekpunt van een publieke KMO.
Je visie en creativiteit moeten nieuwe mogelijkheden en projecten opleveren voor de POM.
Dat betekent voeling met betrokken stakeholders en kennis van de verschillende aspecten
van projectontwikkeling, zowel vastgoed- als speerpuntprojecten.
Als schakel naar het beleid ben je vertrouwd met de organisatie en de cultuur van een
provinciale overheid. Ook de werking van lokale en Vlaamse overheden zijn je niet
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onbekend. Tenslotte zijn ook werknemers- en werkgeversorganisaties je mogelijke
partners.
Je beschikt over een master diploma en hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring als
verantwoordelijke en leidinggevende.
Wat kan POM je bieden:
- Een goede werksfeer binnen een team van een tiental medewerkers.
- Een contract van onbepaalde duur.
- Een brutosalaris conform de provinciale loonschalen niveau A5. Bij je aanwerving
wordt ook je relevante ervaring uit je eerdere functies meegenomen.
- Flexibele werkuren en verlofregeling (36 dagen jaarlijkse vakantie).
- Maaltijdcheques van 8€.
- Extra legaal pensioen.
- Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan voordelige
voorwaarden aan te sluiten.
Hoe kan je je kandidaat stellen?
Surf naar https://www.pomvlaamsbrabant.be/ waar je het standaard sollicitatieformulier zal
vinden. Vul dit in en bezorg het ons samen met je motiverende aanmeldingsbrief en je CV
via info@pomvlaamsbrabant.be voor uiterlijk 27 februari om 20.00u.
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