
Vacature General Manager (M/V/X) 
 

De Flanders Game Hub is een initiatief van de sectorfederatie voor de Vlaamse gamesector FLEGA, 
internationaal gerenommeerde gameschool Howest DAE en de co-creatiehub Hangar K met 
middelen van de Vlaamse overheid. De Flanders Game Hub heeft de intentie om de Vlaamse game 
industrie te stimuleren en in een periode van 4 jaar tijd een serieuze duw in de rug te geven. Om dit 
project te realiseren zijn we op zoek naar een general manager die de dagelijkse leiding van de FGH 
voor zijn/haar rekening neemt. De general manager werkt intens samen met een event 
manager,een community manager, partnership manager alsook een netwerk aan expert 
coaches. De general manager rapporteert rechtstreeks aan de stuurgroep, die de krijtlijnen van 
de FGH helpt definiëren. 

 
De belangrijkste taken van de GM zullen bestaan uit : 

- Bij aanvang: verder uitwerken van de strategie de doelstellingen van FGH en het 
vertalen in concrete actieplannen. 

- opstellen en implementeren van actieplannen 
- opstellen en opvolgen van budgetten en werkingsmiddelen 
- aansturen en opvolgen van het team bestaande uit event manager, community 

manager, partner manager  alsook een netwerk aan expert coaches 
- vertegenwoordiging van de FGH naar de buitenwereld toe en voortdurend uitbouwen, 

onderhouden en uitbreiden van de FGH activiteiten 
- onderhouden van contacten met de FGH leden, hen adequaat op de hoogte brengen en 

houden 
- jureren en aanwerven van nieuwe bedrijven in nauwe samenwerking met een 

jury/commissie van coaches en experten die de FGH onder de arm neemt 
- beheren en opvolgen van marktdata dashboards en bijhorende seats voor de bedrijven 
- onderhouden van nauwe contacten met leden van de community alsook 

samenwerkingen op (inter)nationaal niveau met relevante partners en gelijkaardige 
organisaties 

- pro-actief vinden van additionele inkomsten zoals nieuwe sponsors, event business 
modellen, … 

- verdedigen van de belangen van de FGH 
 
De ideale kandidaat is iemand die : 

- een netwerk heeft binnen de Vlaamse, Belgische en internationale game-industrie 
- de nodige ondernemers spirit heeft en op zoek gaat naar interessante opportuniteiten 

voor de FGH 
- minimum 5 jaar ervaring heeft in een leidinggevende rol 
- minimum 5 jaar ervaring heeft in het beheren van een p&l 
- vlot tweetalig is (N/E) 
- ervaring in het leiden van een eigen, succesvol (game)bedrijf is een meerwaarde 
- ervaring kan voorleggen met startups en het coachen van ondernemers 
- eerdere ervaring in het leiden van een (game-)incubator is een meerwaarde 

 
Wij bieden : 

- een unieke opportuniteit om mee te bouwen aan de toekomstplannen van de Vlaamse 
Game industrie 

- een voltijds contract in vast dienstverband voor 4 jaar 
- een inspirerende omgeving in Kortrijk 
- een markt conforme verloning 



- ondersteuning vanuit Hangar K, Howest DAE en FLEGA en een nauwe samenwerking 
met verschillende actoren binnen en buiten de sector zoals VAF, VLAIO en LUCA School 
of Arts in Genk 

 
 
Sollicitatie kan via CV + Motivatiebrief aan Info@flandersgamehub.be voor 7/1/2023 


