Medewerker (m/v/x) schoolmobiliteit

Brussel Mobiliteit is het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat instaat voor
voorzieningen, infrastructuren en vervoer. Eén van de missies van Brussel Mobiliteit is de burgers te
sensibiliseren om te kiezen voor meer duurzame mobiliteitsoplossingen, waarbij een partnerschap
wordt aangegaan met de belangrijkste actoren, waaronder de scholen.
De vzw’s COREN en GoodPlanet werken al meer dan 10 jaar onafgebroken samen met Brussel
Mobiliteit ten voordele van duurzame schoolmobiliteit.
Met het oog op het invullen van de functie ‘medewerker (m/v/x) schoolmobiliteit’ zijn we op zoek
naar 3 kandidaten met een masterdiploma (waaronder één perfect tweetalige FR/NL) om zo snel
mogelijk aan de slag te gaan.
Opdrachten:
Als medewerker schoolmobiliteit:
•

•

Ondersteun je Brussel Mobiliteit bij de analyse van de schoolmobiliteitsdossiers en bij het
beheer van de aanvragen voor materiële en financiële steun die door de scholen worden
ingediend.
Ondersteun je de communicatie door te helpen bij het updaten van informatie en het
benutten van verschillende kanalen en media.

Als contactpersoon:
•

Beantwoord je de vragen van de scholen en ondersteun je hen bij hun acties.

Als facilitator:
•
•

Help je bij de uitvoering van evenementen en acties die verband houden met de
schoolmobiliteit.
Help je bij het zoeken naar nieuwe initiatieven, tools en samenwerkingsverbanden.

De kandidaten worden geselecteerd op basis van hun motivatie, maar ook op basis van de
vaktechnische en gedragscompetenties die vereist zijn voor het uitvoeren van de functie:
Vaktechnische competenties:
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een masterdiploma.
Je beheerst je moedertaal (NL/FR) perfect en hebt een goede passieve kennis van de andere
landstaal. Kennis van het Engels is een pluspunt.
Je hebt een vlotte pen.
Pack Office kent voor jou geen geheimen en je bent behendig met digitale tools (mapping,
sociale netwerken, enz).

Gedragscompetenties:
•
•
•
•

Je bent gemotiveerd en dynamisch.
Je hebt organisatietalent en een goede feeling op vlak van dienstverlening en
luistervaardigheid.
Je communiceert gemakkelijk naar het grote publiek.
Je bent polyvalent, flexibel en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

•
•
•

Je bent autonoom en kan zelfstandig werken onder toezicht.
Je past je goed aan aan je werkomgeving.
Je toont respect tegenover anderen en tegenover de organisatie.

Kennis en ervaring:
•
•

•
•
•

Je kent de onderwijscontext.
Je hebt goed inzicht in de mobiliteitscontext in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de
uitdagingen die deze met zich meebrengt. Je kent de doelstellingen van het Regionaal
Mobiliteitsplan "Good Move".
Een eerste ervaring op het gebied van mobiliteit is een pluspunt.
Je kent de context van het verenigingsleven op vlak van mobiliteit.
Je kent de werking van de Brusselse overheidsinstellingen.

We bieden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een contract van bepaalde duur van minimaal 12 maanden met zicht op verlenging
Tewerkstelling in deeltijds regime van 80% (30,4u/week)
Verloning volgens barema PC 329.03
Volledige onkostenvergoeding voor openbaar vervoer
Kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets
Maaltijdcheques aan 8 euro/dag
Eindejaarspremie
Extralegaal verlof tussen Kerst en Nieuwjaar
Plaats tewerkstelling: voornamelijk in de kantoren van Brussel Mobiliteit. De regels in
verband met telewerk naar aanleiding van de Corona-maatregelen worden aangepast
naargelang de actualiteit.

Stuur je cv samen met je motivatiebrief naar info@coren.be vóór 7 januari 2021. De gesprekken
vinden plaats vanaf 18 januari 2021.

