
 

Vacature - Projectmedewerker duurzame mobiliteit 

 

Richting. Dat is waar deze job om draait. En dan meteen de juiste, welteverstaan. Voor je 

carrière én voor de mensen die jij gaat helpen en begeleiden terwijl ze timmeren aan een 

maatschappij op mensenmaat. Links, rechts, rechtdoor, of het betere bochtenwerk … Bij 

Mobiel 21 geven we een duurzame draai aan die veranderende wereld. En dat van het 

klaslokaal tot in het gemeentehuis. 

Als projectmedewerker zit jij aan het stuur van een pak mooie projecten met heel veel 

potentieel om de wereld te veranderen. Met jouw talenten en aangeboren gevoel voor 

groepsdynamiek help jij kinderen, ouders, leerkrachten en geëngageerde beleidsmakers om 

samen werk te maken van gezonde, duurzame en fijne buurten met minder auto’s en meer 

ontmoeting.  

Wat jij krijgt 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur, met vliegende start (hoe rapper jij kan 

starten hoe beter :-)  

 Boeiende projecten rond duurzame mobiliteit voor scholen en gemeenten, met 

impact in Vlaanderen en Europa. Uitdagende trajecten om samen met kleine en 

grote groepen out-of-the-box te werken rond gezonde straten op mensenmaat. 

 Gedreven collega’s die al eens vreemde woorden in de mond nemen zoals 

burgerparticipatie, mobiliteitsplannen en modal shift. Maar even goed babbelen ze 

over citizen science, vervoersarmoede of waarom het 10de seizoen van de Mol er 

misschien te veel aan was.  

 Interessante on-the-job trainingsmogelijkheden en een grondige introductie in de 

wereld van duurzame mobiliteit en verkeerskunde. 

 Een goede work-life-balans met de mogelijkheid om van thuis te werken met 

bijhorende telewerkvergoeding. 

 Een aantrekkelijk loonpakket volgens PC 329 met terugbetaling abonnement 

openbaar vervoer of fietsvergoeding, maaltijdcheques, tussenkomst gsm-

abonnement, groepsverzekering en 4 extra vakantiedagen. 

 Een gezellige werkplek op wandelafstand van Leuven station.  



Wat jij hebt 

 Een feilloos aanvoelen van groepsdynamiek. Jij gelooft én weet dat mensen die 

samenwerken verder geraken. Dankzij jouw ervaring haal je hindernissen uit het 

proces en wordt elke stem gehoord, respectvol en altijd met een duidelijk doel voor 

ogen. 

 Sterke skills als organisator en planner. Je neemt verantwoordelijkheid voor je 

eigen werk.  

 Teamspirit en ongelooflijk veel goesting om erin te vliegen. Je werkt vlot samen, 

zowel met collega’s als mensen buiten onze organisatie. Je denkt in functie van het 

team en springt bij waar nodig. 

 Zin voor initiatief. Je hebt een gezonde interesse in actieve mobiliteit en een hart 

voor het milieu. Je volgt de ontwikkelingen op het vlak van duurzame mobiliteit op 

en spreekt collega’s aan bij vragen of ideeën. 

 Ervaring met procesbegeleiding en participatie in scholen én kennis over 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen is een troef maar geen must.   

 Affiniteit met Office-toepassingen en een goede kennis van het Nederlands en 

Engels. Frans is un atout. 

Wat jij nog moet doen en weten  

Stuur je motivatiebrief en cv naar els.vandenbroeck@mobiel21.be voor 6 juli 2022 en wie 

weet word jij wel onze nieuwe projectmedewerker/wereldverbeteraar.  

Voor meer informatie over de functie van projectmedewerker bezorg je een e-mail aan 

els.vandenbroeck@mobiel21.be met ‘Vacature projectmedewerker’ in het onderwerp. 

We plannen de sollicitatiegesprekken vanaf 12 juli 2022. 

Over Mobiel 21 

Mobiel 21 zet mensen in beweging. We zijn een sociaal-culturele vzw die mensen inspireert 

en activeert om zich slim en duurzaam te verplaatsen. Als onafhankelijk centrum doen 

we ook onderzoek. Zo ontwikkelen en verspreiden we kennis die organisaties en 

beleidsmakers helpt om werk te maken van duurzame gedragsverandering. 

mailto:Els.vandenbroeck@mobiel21.be
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Bij Mobiel 21 werken we aan een team dat even divers is als de wereld die we willen 

verbeteren. Lees meer over ons en ons werk op www.mobiel21.be.  

http://www.mobiel21.be/

