Groep INTRO vzw
zoekt
dynamisch & ondernemend projectleider (M/V/X)
regio West- en Oost-Vlaanderen
Groep INTRO is een maatwerkbedrijf dat meewerkt aan een inclusieve samenleving en inzet op de persoonlijke
groei van zijn medewerkers.
Binnen onze cluster mobiliteit baten wij Mobyspots verspreid over gans Vlaanderen uit. Wij brengen hier
meerdere duurzame mobiliteitsoplossingen samen onder één dak die samen een belangrijke schakel vormen
in de mobiliteit van morgen. Zo staan we in voor de verhuur van bedrijfsfietsen of doen we onderhoud van
deelwagens maar helpen we evenzeer particuliere klanten aan een goede tweedehandsfiets.
Om onze mobiliteitsprojecten en Mobyspots nog verder uit te bouwen zijn we op zoek naar een
ondernemende en gedreven projectleider. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten: je denkt
mee na over hun vragen rond duurzame mobiliteit en je gebruikt jouw kennis en ervaring binnen de
mobiliteits- en fietssector om hen een aantrekkelijk voorstel te doen. Daarnaast stuur je een team van 5
werkleiders aan die dagelijks voor de operationele aansturing op de werkvloer zorgen. Zo zorg je er samen
met hen voor dat de projecten die je in beheer hebt in goede banen worden geleid. Je mag hierbij rekenen
op een serieuze portie afwisseling: jouw dagelijkse planning zal regelmatig doorkruist worden door
onverwachte gebeurtenissen waarbij jouw tussenkomst en/of daadkrachtig optreden vereist is. Kortom: ben
je op zoek naar een afwisselende job in een mensgerichte en duurzame omgeving waar je elke dag mee
sociale impact creëert, aarzel dan niet en stel je kandidaat.
Jouw uitdagingen:
•
•
•
•
•
•

Je stuurt 5 werkleiders op verschillende locaties aan waarbij je inzet op ieders sterktes en vertrekt vanuit
de principes van resultaatsgericht coachen
Je neemt het projecteigenaarschap op van lopende contracten en je bent het aanspreekpunt voor de
medewerkers, klanten en leveranciers
Je houdt trends en ontwikkelingen binnen de mobiliteitssector nauwlettend in de gaten en je gebruikt
jouw creativiteit en ondernemerszin om opportuniteiten om te zetten in nieuwe diensten of producten
Via actieve prospectie en jouw netwerk trek je nieuwe klanten en partners aan waarbij je de
mogelijkheden van onze medewerkers verzoent met de economische rendabiliteit.
Je gebruikt jouw kennis van prijszetting om aantrekkelijke offertes op te maken
Je beheert de budgetten en zorgt voor de maandelijkse facturatie

Jouw sterktes:
•
•
•
•
•
•

Je bent een ambitieuze en ondernemende persoon met een proactieve, flexibele en creatieve
ingesteldheid
Je werkt klantgericht en kan vlot vragen van de klant koppelen aan producten en diensten van Groep
INTRO
Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt initiatief
Je bent betrouwbaar, weet van aanpakken en denkt mee met de medewerkers, de klant en de organisatie
Je hebt ervaring in de sector van duurzame mobiliteit; ervaring in de fiets business is een troef
Aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie en kennis van fietstechniek zijn een pluspunt

Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van hun
kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele achtergrond,
nationaliteit of levensbeschouwing

Ons aanbod:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur, 80% is bespreekbaar
Verloning volgens barema PC 329 B1A
Hospitalisatieverzekering, maaltijdscheques, volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een
fietsvergoeding voor woon-werkverkeer
Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling
Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen met een ruim kader voor tijd- en plaatsonafhankelijk
werken
Werklocatie:
Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm geeft.
Omkadering door een gemotiveerd team en een coördinator
Een actief vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ?

Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV tot en met 20/10/2021 naar
hendrik.deluca@groepintro.be en vermeld in het onderwerp ‘kandidatuur projectleider Fiets en Mobiliteit’
Meer info over jobinhoud, voorwaarden, aanbod en selectieprocedure? Hans helpt je graag verder:
hans.huyghe@groepintro.be
Samen met medewerkers, partners en bedrijven maken we bij Groep INTRO werk van persoonlijke groei. We
doen dit via arbeid, vorming en begeleiding. Meer info vind je op www.groepintro.be.

Groep INTRO waardeert diversiteit, ook in haar personeelsbeleid. Wij selecteren kandidaten op basis van hun
kwaliteiten en vaardigheden. We doen dit ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, culturele achtergrond,
nationaliteit of levensbeschouwing

