
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Mobiliteit is bijzaak” 
Een onverwachte file kan je dag verknallen. Dat ene vrije plaatsje in een volle trein 
zorgt ervoor dat je rustig de krant kunt lezen. Een lekke band voor je naar een 
meeting of eerste date vertrekt, jaagt je stresshormoon in het rood. En met je koffers 
en een of meer jengelende peuters twee keer overstappen op weg naar de 
luchthaven doet je snakken naar vakantie, terwijl die eigenlijk al begonnen was. Het 
gaat om je job, je afspraak, je nieuw lief of je vakantieplannen. En mobiliteit maakt 
daar onlosmakelijk deel van uit. Als bijzaak, maar dan wel een belangrijke! 

“Iedereen is mobiliteitsexpert” 
Mobiliteit zit in elk eindejaarslijstje met meest becommentarieerde onderwerpen. 
Van de wegenwerken in je straat, de stiptheidsgraad van de NMBS tot benzine, 
diesel, CNG, elektrisch of toch maar hybride… De ene wil meer wegen, de andere 
zweert bij fietspaden. Maar een ding hebben we gemeen: we hebben een mening 
over mobiliteit en over hoe en waarom we ons voortbewegen. 

Wij zoeken geen medewerkers 
Als mobiliteitsonderzoekers graven we naar het waarom, 
analyseren we mobiliteitsvraagstukken en bekijken we 
mobiliteit vanuit verschillende standpunten. We zoeken 
innovatieve mobiliteitsoplossingen en willen op een 
duurzame manier omgaan met mensen en middelen.  
Als mobiliteit te vatten is in sloganeske oneliners en kant- en-
klare oplossingen, dan moet je vooral NIET solliciteren bij 
Scelta Mobility. Als je van mobiliteit niet alleen je job maar 
ook je passie wil maken, dan willen we graag met jou van 
gedachten wisselen en bekijken of we matchen. 

Wij zoeken jou 
Op www.sceltamobility.be vind je een overzicht van hoe we werken en wie we zijn. 
We houden niet van eenheidsworst, niet in ons team, ook niet in onze manier van 
werken. We zoeken daarom een sterke persoonlijkheid met een boeiende 
achtergrond en een onderbouwde visie op mobiliteit om ons bureau verder uit te 
bouwen. Je hebt ervaring met projectmanagement. Kritisch denken en werken op 
universitair niveau vormen een basishouding. Diversiteit in projecten en in je 
takenpakket zie je als een verrijking. De mobiliteitswereld in Vlaanderen, België en 
Europa is een boeiend werkveld waar je ook inspiratie uit kunt putten.  
Afhankelijk van je voorkennis en ambitie stellen we een carrièreplan op, gaan na 
welke opleiding je wil volgen en hoe jij complementair kan zijn met je collega’s.  

Zet de eerste stap 
Begint het te kriebelen? Laat ons dan voor 10 januari 2021 weten waarom jij in 
ons team past en voeg er je CV bij. Stuur alles naar Bart Busschaert 
(bart@sceltamobility.be).  
Twijfel je of wil je meer informatie? Mail ons, bel naar 09 279 90 07, of contacteer 
een van je toekomstige collega’s. Je vindt hun contactgegevens op onze website.   


