VACATURE
Scelta Mobility is een mobiliteitsbureau. Ons team bestaat uit een groep deskundigen met een
diverse achtergrond en een ruime ervaring. We bieden mobiliteitsoplossingen op maat aan voor
bedrijven, overheden, evenementen en recreatieve bestemmingen. Van gepersonaliseerd
advies, mobiliteitsstudies tot begeleiding bij de uitvoering. Om ons team te versterken zoeken
we een

Verkeerskundige
D E F U NC TI E
Je werkt zelfstandig aan verschillende soorten mobiliteitsstudies. Je doet verkeerskundig
onderzoek, stelt rapporten op en levert input voor de nodige illustraties en cartografie. Je werkt
mee aan een zeer brede waaier van studieopdrachten zoals parkeerstudies,
bereikbaarheidsanalyses, MOBERs, mobiliteitsplannen, openbaar vervoerstudies... Deze
opdrachten voer je uit voor diverse klanten: overheden, bedrijven…
Daarnaast werk je mee aan mobiliteitsprojecten voor overheden, recreatieve bestemmingen en
publiekslocaties. Je werkt aan studies en onderzoeksprojecten over mobiliteit en je kunt
meewerken aan diverse vormingsprogramma’s en studiedagen over actuele mobiliteitsthema’s.
J O UW PR O F I E L
Je hebt een hogere opleiding afgemaakt, bij voorkeur in mobiliteitswetenschappen,
verkeerskunde, geografie, ruimtelijke planning, economische wetenschappen… Je bent sterk
geïnteresseerd in mobiliteit. Een aantal jaren ervaring hebt in een soortgelijke functie is een
groot pluspunt. Je bent in staat om zelfstandig aan mobiliteitsstudies te werken en je collega’s
te ondersteunen bij verkeerskundige vraagstukken en projecten.
Je hebt uitstekende social skills, zowel binnen het team, als bij het samenwerken met externe
partners of klanten. Je bent verantwoordelijk, flexibel en ook in hectische omstandigheden blijf
je kalm en besluitvaardig. Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en beschikt over een goede
kennis van het Frans en Engels.
ONS AANBOD
Bij Scelta Mobility ben je een belangrijke schakel in een enthousiast team dat klaar staat om je
wegwijs te maken in onze onderneming. Onze erg uiteenlopende opdrachten zorgen voor een
job met veel afwisseling en geven je de kans eigen klemtonen te leggen in je job. Afhankelijk van
je ervaring en interesses zoeken we samen een interessant carrièrepad met mogelijkheden om
jezelf verder te ontplooien. Scelta Mobility biedt je een aantrekkelijk totaalpakket en daar maakt
een competitief loon uiteraard deel van uit.
I N TE R E S S E ?
Overtuig ons van jouw skills en stuur je cv met beknopte motivatie voor 25 november naar Bart
Busschaert: bart@sceltamobility.be. We sturen je zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging en
informatie over het verdere verloop van de sollicitatie.

