
Vacature - productmanager “veiligheids-en cameratechnologiën” 

S-LIM 
S-Lim cvba, smart region Limburg, streeft ernaar om van Limburg een slimme regio te maken. Hiertoe stelt 
s-Lim software en hardware ter beschikking aan de gemeenten en steden. Dit in het kader van de 
ondersteuning en optimalisatie van de interne en externe processen van het bestuur en haar burgers. 
Daartoe organiseert s-Lim onder andere aanbestedingen voor slimme technologieën, en onderhoudt ze 
nauwe contacten met haar afnemers, de steden en gemeenten. 

Ons aanbod 
We zoeken voor onmiddellijke indienstname een fulltime productmanager voor het domein 
veiligheids- en cameratechnologie”. Binnen dit domein situeren zich diensten zoals ANPR-camera’s 
en de beeldverwerkingssoftware en data-opslag.  

 
Bij s-Lim werk je mee aan de ontwikkeling en implementatie van slimme technologieën in de steden 
en gemeenten, om een regio te bekomen die ten volle gebruik maakt van smart city-toepassingen. 
Naast tal van ontplooiingskansen in een jonge en dynamische omgeving kan je rekenen op een 
aantrekkelijk salarispakket, in overeenstemming met je ervaring en competenties, aangevuld met 
extralegale voordelen. 

Je takenpakket: 

• Je onderhoudt een nauw contact met de steden en gemeenten en hun politiezones en 
identificeert hun behoeftes aan technologische oplossingen. 

• Je vertegenwoordigt s-Lim tijdens overlegmomenten met lokale besturen, politiezones en 
diverse actoren binnen het smart city landschap. 

• Je volgt de technologische ontwikkelingen in je domein nauw op. 
• Je organiseert nieuwe aanbestedingen, hierbij maak je lastenboeken op en volg je het dossier 

verder op tot en met de gunning.  
• Je staat in voor de uitwerking, implementatie en opvolging van een slim camerabeleid, op 

maat van de steden en gemeenten en de politiezones. Dit is geïntegreerd binnen het 
bouwplan van de Smart Region Limburg. 

• Bij afroep van producten en diensten door gemeentes, verleen je deskundig advies.  
• Je stuurt projectleider(s) aan die instaan voor de coördinatie en opvolging van de projecten. 
• Je staat in voor de contractuele relatie met de subcontractors van s-Lim, en volgt de werking 

van producten en diensten op ten behoeve van de gemeenten. 
• Je hebt oog voor het security- en privacybeleid, hiervoor overleg je met de DPO van s-Lim. 
• Je werkt nauw samen met de andere productmanagers van s-Lim en rapporteert 

rechtstreeks aan de directeur van s-Lim. 

Je profiel 

• Je behaalde een functiegericht masterdiploma (KMS, criminologie,…) of je hebt een andere 
mastertitel aangevuld met relevante bijkomende opleidingen en ervaring. 

• Je hebt minimaal 5 jaar beroepservaring in de sector. 



• Een gedegen kennis van de werking en de processen van gemeentes is van belang, evenals 
inzicht in de technologische aspecten hierbij. 

• Je hebt een visie over de strategische capaciteiten en de operationele noodzakelijkheden van 
een toekomstgericht camerabeleid. Daarenboven heb je inzicht in de wetgeving (Camerawet, 
het luik Camera in de WPA, de wet op de private veiligheid, GDPR,…). 

• Je beschikt op aantoonbare wijze over security expertise en adviseren op strategisch niveau.   
• Het is een pluspunt als je reeds beschikt over een netwerk van contactpersonen binnen het 

domein van de beveiligings- en cameratechnologie, zowel bij technologie-aanbieders als bij 
stads- of/en hulpdiensten. 

• Je bent in staat om analytisch en conceptueel te denken.  
• Je bent een teamspeler, je kan goed samenwerking met interne en externe contacten.  
• Je weet mensen te overtuigen, inspireren, maar je bent ook diplomatisch. 

Solliciteer nu! 
 

Stuur je CV en motivatiebrief naar Jan.Neyens@s-Lim.be 
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