
      
 
 

Scelta Mobility is een mobiliteitsbureau met 7 medewerkers. We helpen bedrijven, overheden 
en recreatieve bestemmingen in binnen- en buitenland bij het vinden van mobiliteitsoplossingen 
op maat. Daarbij gaan we verder dan de theorie. Naast het studiewerk begeleiden we ook de 
implementatie. We bieden een totaalpakket van analyse en studie tot uitvoering. Die aanpak 
wordt gesmaakt door onze klanten, waaronder de stad Antwerpen, de Gentse brandweer, Volt 
Architecten, Plopsa en Live Nation.  

Omdat we blijven groeien en nog heel wat plannen hebben, zoeken we een  

Medewerker mobiliteitsprojecten 

Herken je je hierin? 

a Je hebt een hoger diploma op zak, bij voorkeur een masterdiploma in de 
mobiliteitswetenschappen, geografie, stedenbouw en ruimtelijke planning, economie,… 

a Je bent gebeten door mobiliteit en verkeer. Je volgt nieuwe ontwikkelingen op en bekijkt kritisch 
de mogelijkheden en beperkingen.  

a Je wil mee je schouders zetten onder mobiliteitsprojecten voor diverse klanten: bedrijven, 
overheden en recreatieve bestemmingen.  

a Je kunt creatief denken en je gaat graag op zoek naar de juiste, maar niet altijd de meest voor 
de hand liggende oplossingen. Je laat je daarbij leiden door de wensen en noden van de klant, 
maar ook door je streven naar duurzaamheid en innovatie.  

a Je bent een goede communicator, zowel mondeling als schriftelijk. Je deinst er niet voor terug 
om een presentatie te geven voor heel diverse doelgroepen. Je schrijft vlot rapporten, studies 
en artikels. Daarvoor heb je niet alleen de juiste skills, je beheerst ook de noodzakelijke tools 
zoals Microsoft Office en andere.  

a Naast het studiewerk, neem je ook deel aan de uitvoering van mobiliteitsoplossingen. Je gaat 
aan de slag bij bedrijven, overheden, tijdens evenementen of op toeristische bestemmingen 
om de resultaten van je studiewerk te implementeren en te evalueren.  

a Kunnen pingpongen is een enorme troef als je bij ons komt werken. En dat bedoelen we 
figuurlijk, maar ook letterlijk.  

Kunnen we je hiermee overtuigen? 

a Er staan 7 enthousiaste collega’s klaar om je te verwelkomen en je wegwijs te maken in je 
nieuwe job. Naast samen werken, trekken we er regelmatig op uit om ons te verdiepen in een 
bepaald thema, voor een congres in binnen- of buitenland, om iets te gaan eten of als 
teambuilding.  

a Je krijgt de kans om mee te werken aan zeer uiteenlopende projecten, een job vol afwisseling 
en uitdaging. Daarbij kun je je eigen klemtonen leggen en je persoonlijke carrièredoelstellingen 
realiseren.  

a Ons kantoor bevindt zich vlakbij het Zuid in Gent en is goed bereikbaar met de fiets en met het 
openbaar vervoer. Er is een overdekte fietsenstalling en een douche aanwezig. Als je met het 
openbaar vervoer komt, betalen we je abonnement volledig terug. Maar ook thuiswerken of 
telewerken (bv. bij een van onze klanten) zijn opties.  

a Een marktconforme verloning vullen we aan met een pakket extralegale voordelen zoals 
maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, een laptop, smartphone enz.  

a Occasioneel avond- en weekendwerk maken deel uit van de job. We bekijken samen met jou 
hoe we de balans tussen werken en privé in evenwicht kunnen houden, rekening houdend met 
je persoonlijke situatie en wensen.  

Heb je de bovenstaande vragen 2 keer positief kunnen beantwoorden? Laat het ons dan weten en stuur je 
antwoord samen met je CV naar bart@sceltamobility.be. Vermeld duidelijk de functie die bij jou past. Ook 
als je nog vragen hebt bij deze vacature kan je mailen of je kunt ons bellen op 09 279 90 07. Solliciteren 
kan tot dinsdag 7 januari 2020. Je ontvangt een bevestiging van je sollicitatie en meer uitleg over de verdere 
procedure.  
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