VACATURE

Scelta Mobility is een groeiend mobiliteitsbureau met Gent als thuisbasis. We
gaan als team van experts aan de hand van grondig studiewerk op zoek naar
innovatieve oplossingen voor bedrijven, overheden en recreatieve
bestemmingen. Wij gaan daarbij verder dan de theorie. Wij bieden onze klanten
een totaalpakket van analyse en studie tot uitvoering en evaluatie. Dat is een
van de redenen waarom onze klanten kiezen om samen te werken met Scelta
Mobility: we bieden een totaalaanpak.

Om ons enthousiaste team van 9 te versterken zijn we op zoek naar

Medewerker mobiliteitsprojecten
Jouw profiel

a

a
a
a
a

Je bent net afgestudeerd of hebt al enkele jaren werkervaring op de teller. Tijdens je studies of een
eerdere job maakte je kennis met de mobiliteitswereld of aanverwante vakken
(mobiliteitswetenschappen, verkeerskunde, ruimtelijke planning, geografie, GIS…) of je volgde een
studie die een meerwaarde vormt voor ons team (communicatie, gedragswetenschappen, grafische
vormgeving…)
Je hebt interesse in mobiliteit en verkeer, hoe mensen zich verplaatsen, welke drempels ze
ondervinden en hoe we dat op een meer efficiënte en duurzame manier kunnen organiseren, zowel
op macro- als op microniveau.
Je bent leergierig en je gaat pro-actief op zoek naar informatie, nieuwe invalshoeken, creatieve
werkwijzen, best practices in binnen- en buitenland…
Je kunt gestructureerd, resultaatgericht en kwaliteitsvol werken en daarbij hou je steeds de vraag
en de wensen van de klant voor ogen.
Je houdt van afwisseling in je job: studiewerk, maar ook opdrachten op het terrein, teamwork, maar
ook zelfstandig werken, werken op kantoor, maar ook contacten met klanten en andere partners.

Je toekomstige job

a

a

a

a
a

Je krijgt van bij de start de kans om mee te werken aan de meest uiteenlopende projecten voor
diverse klanten: steden en gemeenten, bedrijven, toeristische bestemmingen, evenementen... Onze
diensten gaan van studiewerk en onderzoek tot participatie, coördinatie bij de uitrol van een plan,
dataverzameling, evaluatie,… Door onze klanten te begeleiden doorheen het volledige traject,
kunnen we resultaatgericht werken en bijsturen waar nodig.
We werken als experts samen en versterken elkaar als team. Samen met jou gaan we op zoek naar
de thema’s waarin jij je wil verdiepen en de skills waarmee jij je collega’s kan ondersteunen. Je
eerste jaar wordt een ontdekkingsjaar met heel wat bijscholing op maat, kennismaken en
samenwerken met je collega’s en onze klanten, onze manier van werken ontdekken…
Elke collega in ons team heeft zijn eigen achtergrond, zijn specialiteiten en specifieke kennis. We
stellen projectteams samen op basis van de skills die nodig zijn om een project tot een goed einde
te brengen. Je werkt in verschillende wisselende teams samen en je kunt met alle collega’s
samenwerken.
Je krijgt de kans om initiatief te nemen, je eigen klemtonen te leggen en je persoonlijk en
professioneel verder te ontplooien.
Je maakt deel uit van een enthousiast team van collega’s. Je kunt werken in een state of the art
kantooromgeving in het centrum van Gent of van thuis uit. We bieden een interessant
verloningspakket met heel wat extra-legale voordelen. En je hebt heel wat vrijheid. Vrijheid om eigen
klemtonen te leggen in je werk, maar ook om prioriteiten te bepalen in je work-life balance.

Lijkt het je wel wat en ben je toe aan een nieuwe job? Laat het ons weten zodat we kennis kunnen maken.
Stuur je CV naar bart@sceltamobility.be en licht even toe waarom jij de geknipte persoon bent voor deze
job. 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 en met 16 januari 2022. Je ontvangt een bevestiging van je sollicitatie en meer uitleg
over de verdere procedure.

