
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max Mobiel brengt mensen samen naar het werk. Wij rijden vooral naar plaatsen die met het 
openbaar vervoer minder vlot bereikbaar zijn. Max Mobiel houdt zo ieders werkplek dichtbij 
en zorgt voor minder auto's op onze wegen. 
 
Dat is in de eerste plaats sociaal: mobiliteit mag voor niemand een drempel naar werk zijn. 
Maar dat is uiteraard ook ecologisch: kiezen voor Max Mobiel is kiezen voor duurzaam en 
multimodaal vervoer. En tenslotte is het ook economisch: het helpt mensen aan een job en 
bedrijven aan werknemers.  
 
We zijn expert in collectief vervoer op maat en delen die kennis op vlak van onderzoek, 
organisatie en technologie graag met anderen. Daarom is Max Mobiel een onmisbare partner 
op vlak van mobiliteit in Gent en omgeving. 
 
 
Voor de verdere uitbouw van Max Mobiel zijn wij op zoek naar een: 
 

GEDREVEN BELEIDSVERANTWOORDELIJKE (M/V/X) 
 

Binnen ons ervaren team krijg jij volgende specifieke verantwoordelijkheden: 

 
 Je zet onze missie om in een strategisch actieplan: je diept het businessmodel 

verder uit en volgt cruciale strategische dossiers op. 
Uiteraard verzorg je hiervoor ook de contacten met onze strategische partners. 
 

 Je bouwt mee de financiële fundamenten van de organisatie verder uit 
(oa fondsenwerving, subsidiëring, financiële opvolging…). 
 

 Je volgt het dagelijks beleid op, zodat zowel de dienstverlening zelf als de 
ondersteuning ervan optimaal verloopt. 
 

 Je zorgt voor solide juridische en HR-info, zodat hieruit correcte beslissingen 
kunnen worden genomen. Je werkt hiervoor samen met de nodige (externe) 
specialisten. 
 

 Je bent de spilfiguur tussen het team en het dagelijks bestuur. 
  

 Je kan de operationele dienstverlening uitvoeren indien de situatie hierom vraagt. 
 

 Je werkt mee aan (bestaande én nieuwe) projecten. 
 

 Je onderhoudt mee de contacten met de ondernemingen waarmee we 
samenwerken.  



  

 

Je profiel ziet er als volgt uit: 

 
 Minimum bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring. 
 Twee jaar ervaring in een evenwaardige functie. 
 Een hart voor mobiliteitsvraagstukken, in het bijzonder voor (collectief) woon-

werkvervoer. 
 Je bent een echte teamspeler en hebt sterke people en coaching skills. 

 
 
Max Mobiel bestaat uit een klein team dat grotendeels zelfsturend werkt. 

We zijn dan ook op zoek zijn naar iemand met (vooral) deze gedragscompetenties: 

 
 samenwerken; 
 initiatief nemen en pro-actief werken; 
 plannen en organiseren; 
 resultaatgericht werken; 
 flexibiliteit; 
 strategisch/tactisch aansturen en coördineren; 
 overtuigingskracht. 

 
 
Gezien de verantwoordelijkheden van deze ‘beleidsverantwoordelijke’ zijn ook 

(minstens één van) deze competenties een plus: 

 
 financiële kennis; 
 juridische kennis van vzw’s, HR, mobiliteit. 

 
 

Wat krijg je van ons? 

 
 een voltijdse contractuele tewerkstelling van onbepaalde duur op A-niveau; 
 een aantrekkelijk salaris: bruto maandelijks loon vanaf € 3.388 (2 jaar anciënniteit) 

waarbij relevante anciënniteit kan worden meegenomen; 
 maaltijdcheques (8 euro); 
 volledige terugbetaling van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding (€0,23/km); 
 een gratis hospitalisatieverzekering; 
 eindejaarspremie; 
 een aantrekkelijke vakantieregeling (35 vakantiedagen); 
 de mogelijkheid tot telewerk en glijdende werkuren.  

 
 

De plaats van tewerkstelling ? BC De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge 

 

 
Goesting in deze uitdaging? Zin in deze job met maatschappelijke meerwaarde? 

Toon ons je drive en motivatie a.d.h.v. een brief en voeg je CV toe. 

 
 We ontvangen dit graag ten laatste 26 februari om 12u via maxmobiel@stad.gent. 
 De procedure voorziet in testing en gesprekken (bij voorkeur live gesprekken) 

 
 

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Marnix Vanhemel, 09 274 43 74 

mailto:maxmobiel@stad.gent

