Vacature Productmanager “veiligheids-en cameratechnologieën”
S-Lim
S-Lim cvba, smart region Limburg, heeft als missie om van Limburg een slimme regio te maken.
Daartoe organiseert s-Lim onder andere aanbestedingen voor slimme technologieën en stelt
software en hardware as a service ter beschikking aan de gemeentes.
De organisatie is opgebouwd rond thematische productgroepen of domeinen.
We zoeken voor onmiddellijke indienstname een Productmanager voor het domein “veiligheids- en
cameratechnologie”.

Functieomschrijving












Als productmanager sta je in voor de uitwerking, implementatie en opvolging van een slim
camerabeleid, op maat van de steden en gemeenten en de politiezones, dat geïntegreerd is
binnen het ruimere kader en bouwplan van de Smart Region Limburg.
Je staat in voor de opvolging van de behoeftes aan technologische oplossingen van steden en
gemeentes en hun politiezones. Je onderhoudt daartoe frequente contacten en organiseert
daartoe periodiek overleg met de verantwoordelijken binnen al deze organisaties.
Je volgt de technologische ontwikkelingen op en detecteert mogelijke nieuwe oplossingen en
diensten die s-Lim kan aanbieden.
Je staat in voor de uitwerking van nieuwe producten en diensten samen met de subcontractors
van s-Lim of je organiseert desgevallend nieuwe aanbestedingen waarbij je instaat voor de
opmaak van lastenboeken, de organisatie van selecties en gunningen en het uitwerken van het
productaanbod ten behoeve van de partners van s-Lim.
Bij afroep van producten en diensten door steden en gemeentes, verleen je deskundig advies
in concrete dossiers.
Je stuurt jouw projectleider(s) aan die instaan voor de coördinatie en opvolging van de
projecten bij steden en gemeentes.
Je werkt nauw samen met de Data Protection Officer van s-Lim voor de uitwerking van het
security en privacy beleid.
Je staat in voor de contractuele relatie met de subcontractors van s-Lim.
Je vertegenwoordigt s-Lim tijdens overlegmomenten met lokale besturen, politiezones en
diverse actoren binnen het smart city landschap.
Je werkt nauw samen met de andere productmanagers van s-Lim en rapporteert rechtstreeks
aan de directeur van s-Lim.

Profielvereisten










Je hebt een masterdiploma.
Je hebt minimaal 5 jaar relevante beroepservaring.
Kennis van camera-technologie of ervaring met camera-projecten worden beschouwd als een
meerwaarde.
Je bent in staat om analytisch en conceptueel te denken en om visie te ontwikkelen.
Je beschikt over goede projectmanagementvaardigheden.
Je bent goed in samenwerken met personen en diensten uit verschillende disciplines.
Je beschikt over een uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheid.
Je hebt overtuigingskracht, weet te inspireren maar bent ook diplomatisch.
Je kan behoeftes interpreteren en administratief, operationeel en technisch vertalen in
lastenboeken.

Ons aanbod
Bij s-Lim werk je mee aan een belangrijke maatschappelijke opdracht. Je maakt deel uit van een
organisatie die slimme technologie beschikbaar stelt aan de gemeentes en burgers. Naast tal van
ontplooiingskansen in een jonge en dynamische omgeving kan je rekenen op een aantrekkelijk
salarispakket, aangevuld met diverse extralegale voordelen.

Interesse?
Stuur dan je CV met motivatiebrief naar jan.neyens@s-lim.be.
Eventuele bijkomende informatie kan je bekomen op ditzelfde email adres.

