Functieprofiel centrummanager stad Hasselt
Het Centrummanagement Hasselt heeft tot doel de uitstraling en de commerciële dynamiek van de
Hasseltse binnenstad te vergroten. Ter ondersteuning van de dagelijkse werking en de realisatie van
het visie- en actieplan van de organisatie zijn zij op zoek naar een centrummanager.
Taken
✓ Relaties uitbouwen met lokale handel & horeca: fungeren als aanspreekpunt voor alle partijen
binnen het centrum
✓ Partnerships uitbouwen met diverse stakeholders zoals stads- en veiligheidsdiensten,
handelaarsvereniging HCH, retailorganisaties (comeos, unizo,..), Toerisme en Horeca Limburg, City
Depot, Modemuseum, stedelijk Feestcomité, pandeigenaars, parkeerbedrijven, ….
✓ Communicatie voeren tussen stadsbestuur - handel en horeca – centrummanagement
✓ Ontwikkelen, coördineren en uitvoeren van activiteiten ter promotie van winkelen in Hasselt en
het stimuleren van duurzaam ondernemerschap, creativiteit en innovatie
✓ Nauwe samenwerking met het publiciteits- en evenementenbureau dat jou ondersteunt met de
promotie van winkelen in Hasselt
✓ Initiëren en coördineren van de werkgroepen ter uitvoering van acties
✓ Financieel beheer van elk project
✓ Rapporteert aan het Centrummanagement

Functieprofiel
✓ Voltijdse functie, flexibele uren, weekend- en avondwerk vormen geen probleem
✓ Zelfstandig en autonoom kunnen werken
✓ Een bruggenbouwer en netwerker die alle betrokken partijen kan bezielen en enthousiasmeren
✓ Goede, zelfstandige organisator die het actieplan efficiënt op het terrein omzet in realisaties
✓ Sterke communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht en doorzettingsvermogen
✓ Kunnen omgaan met belangentegenstellingen en conflicten
✓ Ervaring met retail, marketing, ondernemerschap, projectmanagement
✓ Minimaal 8 jaar relevante werkervaring
✓ Voeling met Hasselt, zonder persoonlijk belang binnen het centrum, zodat u onafhankelijk uw
functie kunt uitoefenen.

Aanbod
✓ Een aantrekkelijke verloning
✓ Veel variatie en autonomie
✓ Weekend- en avondwerk maken deel uit van de job
✓ De opportuniteit om mee te bouwen aan de winkelstad van de toekomst

Interesse?
Stuur uw motivatiebrief, CV en foto naar ingrid.schroyens@ideaconsult.be voor 15 september.
Selectieprocedure: mondelinge toelichting kandidatuur + oefening.

