SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel:

PROJECTCONSULENT FIETSMOBILITEIT (VIA
WERKENBIJDEOVERHEID.BE)

Bedrijfsnaam:
Via werkenbijdeoverheid.be
Uiterste sollicitatiedatum:
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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1.1

Organisatie

Meer over IGEAN:
IGEAN is een boeiende intergemeentelijke vereniging die een verrassend veelzijdig pakket aan diensten
verzorgt voor 30 aangesloten gemeenten rond Antwerpen op vlak van afval, milieu- en woonbeleid,
arbeidsveiligheid en streekontwikkeling. Ons motto: wat we samen doen, doen we beter!
Samen zijn we met een 300-tal IGEAN-collega’s. IGEAN werkt vanuit maar liefst 29 locaties in de regio
die zich uitstrekt van Essen tot Boom en van Malle tot Zwijndrecht: een hoofdkantoor in Wommelgem
vlakbij de E313, twee overslag- en verwerkingseenheden voor gft en groenafval in Brecht en Edegem,
een zwembad in Pulderbos, een ophaaldienst in Brasschaat en 24 recyclageparken.
Nog meer ontdekken over IGEAN? Kijk snel op www.igean.be.

1.2 Functieinhoud
Wat doe je?
Als projectconsulent fietsmobiliteit sta je in voor de organisatie, uitwerking en ondersteuning van de
acties en projecten fietsmobiliteit binnen het Streekplatform Voorkempen.
Samen met de coördinator verdiep je je in een aantal dossiers (uitleendiensten kinderfietsen, uitbouw
van fietspunten en –hubs, een tweede leven voor gestolen en gevonden fietsen, fietsparkeerbeleid, …)
en zet zo mee je schouders onder de verdere uitbouw van een actiegericht regionaal
fietsmobiliteitsplan.
o
o
o
o
o

Je werkt nauw samen met de coördinator van het Streekplatform.
Op basis van overleg met alle partners en onderbouwde en geïntegreerde visies stel je heldere
en overtuigende beleidsnota’s en projectvoorstellen op. Op die manier geef je mee richting aan
het beleid en de projecten.
Je ziet verbanden in je projecten, die je zo efficiënt en resultaatsgericht mogelijk behandelt.
Je organiseert je projecten of activiteiten zo optimaal mogelijk en volgt ze ook op. Hierbij hou je
rekening met de impact ervan op alle partners.
Via netwerking detecteer en realiseer je gezamenlijke doelen met interne en externe partners.

1.3 Functieprofiel
Wij vragen:
o
o
o
o
o
o

Je behaalde minimaal een bachelordiploma en hebt bij voorkeur ervaring met en/of
vernieuwende ideeën rond fietsmobiliteit.
Je hebt een creatieve geest en bent analytisch, resultaatgericht en stressbestendig.
Je hebt ervaring in projectmanagement, het schrijven van projectdossiers en het werven van
subsidieprojecten is een plus.
Je hebt feeling voor cijfers, een businessplan mee opstellen schrikt je niet af.
Je bent klantgericht en kan omgaan met alle niveaus, zowel intern binnen IGEAN als extern met
de aangesloten besturen, overheden en externe actoren (onder meer sociale economie).
Je bent proactief, kan goed plannen en organiseren en streeft naar efficiëntie.
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o
o
o

Je beschikt over mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Je bent een teamspeler.
Je hebt een goede kennis van MS Office, courante internettoepassingen en websitebeheer.

1.4 Aanbod
Wij bieden:
o
o
o

Een voltijds contract van bepaalde duur tot 31.07.2020. Indien Vlaanderen voor 31.07.2020 de
ESF-projectoproep herbevestigt, is verlenging mogelijk.
Een boeiende, veelzijdige en uitdagende job met in een dynamische werkomgeving.
Een bezoldiging met tal van extra voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding,
verzekeringspakket, extra-legale vakantiedagen e.a.).

1.5 Selectieprocedure
Solliciteer voor 27.09.2019 via deze link.
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