VACATURE
De Fietsambassade Gent zoekt een projectleider
Om onze organisatie te versterken zijn we op zoek naar een projectleider. Samen met je collega’s binnen het
projectenteam sta je in voor de uitvoering van innovatieve en andere projecten.
De Fietsambassade Gent houdt van de Gentse fietsers. We faciliteren het gebruik van de fiets als duurzaam
vervoersmiddel in Gent via een herkenbare, kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening. Samen
met onze partners bouwen we Gent verder uit tot toonaangevende fietsstad. Dit doen we door elke dag, met
zo’n 80 medewerkers, in te zetten op fietsdienstverlening (fietsverhuur, fietsherstel en fietsparken), op
communicatie, inclusie en innovatie. Als sociale economieorganisatie bieden we zo’n 30 medewerkers met
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, kansen tot professionele groei.
De Fietsambassade Gent vzw is een EVA (extern verzelfstandigd agentschap) van de Stad Gent, mede opgericht
door Gentse Hoger Onderwijsinstellingen: Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, Luca School of Arts, Odisee en
HoGent.

Je takenpakket
• Je verkent met je team proactief wat er in binnen- en buitenland beweegt op vlak van fietsmobiliteit, je
initieert bruikbare idee en concepten binnen de Gentse context.
• Je organiseert en coördineert projecten vanuit De Fietsambassade Gent. Je verkent thema’s, voert overleg
met diverse partijen, stelt projectnota’s op en voert na goedkeuring de projecten uit.
• Je maakt deel uit het projectenteam van De Fietsambassade. Binnen dit zelfstandig werkend team neem je
zelf de regie over je takenpakket en tijdsindeling. Je werkt per project samen met een andere groep van
collega’s en partners.
• Je staat in voor opmaak, opvolging en rapportage van jouw budget. Je verzorgt de administratieve opvolging.

Profiel en competenties
• Je hebt ervaring in projectwerking zowel in de ontwerpfase, de uitwerking, coördinatie en evaluatie.
• Je beschikt minimaal over een professionele bacheloropleiding of gelijkwaardig door ervaring.
• Je hebt affiniteit met duurzame mobiliteit in het algemeen, fietsen in het bijzonder.
• Je bent inventief en hebt frisse vernieuwende ideeën.
• Je bent organisatorisch sterk.
• Je bent punctueel, ordelijk en gestructureerd van aard. Je werkt resultaatgericht.
• Je bent flexibel ingesteld en kunt vlot overschakelen van de ene taak naar de andere.
• Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.
• Je kunt zowel zelfstandig als in team werken, je neemt initiatief en hebt een groot probleemoplossend
vermogen.
• Je kan visie en strategie vertalen naar concrete acties op uitvoeringsniveau.
• Je bent een bruggenbouwer en netwerker, zowel binnen als buiten de organisatie.
Extra competenties die je ongetwijfeld goed van pas gaan komen
• Je hebt ervaring met meer complexe, multidisciplinaire trajecten van enige budgettaire grootorde
• Je bezit kennis over fietstechniek en/of het reilen en zeilen in de fietsbranche
• Aantoonbare ervaring projecten, A tot Z, van initiatie tot evaluatie
• Kennis van de werking openbare besturen en de wetgeving op overheidsopdrachten
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Loon- en arbeidsvoorwaarden
• Voltijdse (of 4/5de) aanstelling van onbepaalde duur
• Verloning op schaalniveau B1-3 met inachtneming relevante anciënniteit.
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding, groeps- en hospitalisatieverzekering, 35 dagen verlof.
• Je bent bereid om sporadisch avond- en weekendwerk te verrichten.
Voor meer informatie over deze vacature of bij vragen kan je terecht bij Koen Van Overmeiren
(koen.vanovermeiren@stad.gent)
Datum van bekendmaking van de vacature: 23 december 2021
Uiterste datum om zich kandidaat te stellen: 23 januari 2022
Selectieprocedure
1. Eerste selectieronde op basis van CV en motivatiebrief
2. Selectieproef en gesprek maandag 7 februari 2022
Solliciteren graag per mail aan de personeelsdienst (sollicitatie.defietsambassade@stad.gent)
De Fietsambassade is geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst of
nationaliteit.
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