Over Flanders Metals Valley
Flanders Metals Valley (FMV) is een jonge
organisatie die bedrijven en organisaties
verenigt, actief in de waardeketen van de
metalen. Het is ons doel samenwerkingen
te laten ontstaan en ontwikkelen op het
gebied van onderwijs, onderzoek en
beeldvorming van de sector. De
samenwerking richt zich voornamelijk op
het Vlaamse ecosysteem, waarbij we ook
aansluiting zoeken bij vergelijkbare
initiatieven in Wallonië, Nederland,
Noord-Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied.
FMV is klaar om verder te groeien en is daarvoor op zoek naar een

Coördinator (m/v/x)
Over de job
In deze positie wordt er verwacht dat je FMV dagelijks leidt en verder ontwikkelt qua
ledenaantal, initiatieven en impact. Je bent het gezicht van FMV voor de stakeholders
(leden, andere organisaties en maatschappij).
Door regelmatig contact met de leden hou je de vinger aan de pols; je weet wat er leeft in
de sector op gebied van circulariteit en klimaat neutraliteit.
Je organiseert ledenactiviteiten, persmomenten en een aantal (internationale) marketing
activiteiten. Je ondersteunt en inspireert de (vrijwilligers) werkgroepen.
Je rapporteert aan de stuurgroep van FMV over de lopende initiatieven en gaat
toekomstgericht op zoek gaan naar externe financieringsmiddelen die via lokale of federale
initiatieven ter beschikking zijn.
Vanuit je positie werk je actief mee aan het opstellen van visiedocumenten en
waardeketenbepalingen via regelmatig contact met overheidsinstellingen en andere
clusterorganisaties.

Jouw profiel
Organisatietalent en een sterke verantwoordelijkheidszin kenmerken jou. Je kan zelfstandig
en planmatig werken. Je haalt veel voldoening uit netwerken en hebt een natuurlijke
affiniteit met het ontdekken van meerwaarde in samenwerkingen.


Je hebt een enthousiasmerende, motiverende en inspirerende persoonlijkheid.


Je bent klantgericht en luistervaardig; je weet wat de leden verwachten van FMV.


Je hebt ervaring in samenwerking met overheidsinstanties & belangengroepen en het
schrijven van public funded projecten is een pluspunt; je kent het
projectfinancieringslandschap voor de industrie en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen.


Je hebt ervaring met communicatie via social media en website


Liefst heb je ervaring met het organiseren van events.


Nederlands is je moedertaal, Frans en Engels lees, spreek en schrijf je op een degelijk
professioneel niveau.


Je hoeft geen metallurgisch expert te zijn, maar voeling met de sector is een bijkomende
troef.

Ons aanbod
Een fulltime job in een sterk groeiende organisatie.


Een competitieve vergoeding als loontrekkende of op zelfstandige basis, in lijn met je profiel
en ervaring.


Een gevarieerde job die je zelf vorm kan geven en waarin je jezelf verder kan ontwikkelen.
Grote flexibiliteit voor thuiswerk. Officieel is FMV gelegen in Gent (Zwijnaarde), maar jouw
focus ligt bij het netwerk van FMV.

Herken je jezelf in deze vacature?
Stuur dan vóór 1 februari 2022 jouw cv & motivatiebrief naar jobs@flandersmetalsvalley.be
of klik op onderstaande banner.

