VACATURE
Tijdelijke Projectmedewerker (m/v) bij vzw Max Mobiel
Max Mobiel is een mobiliteitsbedrijf dat werknemersvervoer organiseert in Gent. Voor de organisatie
en uitrol van nieuwe trajecten in Gent zoekt Max Mobiel dringend een tijdelijke projectmedewerker.
Einde contract 31/12/2019.
Functieomschrijving
De medewerker werkt samen met de algemeen coördinator en overlegt met de rest van het team.
De medewerker volgt zijn project op van A tot Z. Je maakt afspraken met bedrijven en vervoerders,
promoot het project, stelt offertes op, overlegt met externe vervoerder(s), maakt facturen op en
controleert de ontvangen betalingen, houdt statistieken bij en draagt bij tot de verantwoording van
het subsidiedossier.
Je controleert de busritten en spreekt de buschauffeurs aan bij vragen of problemen. Je zit er niet
mee om dit te doen op de uren dat de pendelbussen de werknemers van en naar het werk voeren.
Je kan vlot werken met de computer en verwerkt de administratie. Je bent back up voor je collega
projectmedewerker en doet alles in nauw overleg.

Profiel
Je hebt bij voorkeur een bachelor (A1) diploma of gelijkwaardig door ervaring. Je bent communicatief
sterk, maar ook administratief werk schrikt je niet af. Je bent een doener, staat op het werkveld
stevig in je schoenen en kan duidelijk de boodschap van het duurzaam vervoer overbrengen aan de
bedrijven in de Gentse regio. Je bent in staat je processen te analyseren en bij te stellen waar nodig.
Je beschikt over een rijbewijs en durft vlot de baan op.
Je bent klantgericht en stressbestendig. Bij dringende telefoontjes/mailtjes ben je vlot bereikbaar en
kan je snel oplossingsgericht denken en handelen. Indien nodig kan je onze pendelaars ook verder
helpen in het Frans en Engels. Je kan snel anticiperen en assertief zijn als het nodig is.
Persoonsgebonden Competenties:
-

Klantgericht zijn
Commercieel inzicht hebben
Zelfstandig kunnen werken
Omgaan met stress
Sociaal vaardig zijn
Flexibel zijn
Kunnen plannen en organiseren
Goed in team kunnen samenwerken en overleggen

Aanbod
Wij bieden u een contract aan van bepaalde duur, met onmiddellijke indiensttreding en eindigend
op 31 december 2019.
Een marktconform salaris, maaltijdscheques, hospitalisatie- en groepsverzekering
Plaats Tewerkstelling
Voskenslaan 27 te 9000 Gent
Solliciteren met CV kan tot 29 juni 2018. Via e-mail: marnix.vanhemel@stad.gent. Ook inlichtingen
kunt u via deze weg bekomen.

