Groep INTRO vzw zoekt
Projectleider duurzame mobiliteit – fiets (m/v/x)
regio Antwerpen

Groep INTRO is een waarden gedreven en inclusief bedrijf waar medewerkers centraal staan. Binnen het
departement inclusief ondernemen, bieden wij een werkplek aan een 500-tal personen met een afstand
tot de reguliere arbeidsmarkt. Een ruime omkadering van een coaches, werkleiders, projectleiders,
coördinatoren en medewerkers van de centrale diensten begeleiden hen in hun job.
Binnen Groep INTRO staat de cluster Duurzame Mobiliteit in voor het onderhoud en herstel van fietsen voor
zowel lokale overheden als voor instellingen, bedrijven en particulieren. Ook de uitbating van fietspunten
over heel Vlaanderen behoort tot de taak van onze medewerkers. Verder helpen wij tal van projecten rond
duurzame mobiliteit en transport.
Voor de regio Antwerpen zijn wij op zoek naar een gedreven en probleemoplossend projectleider, bij
voorkeur met ervaring binnen duurzame mobiliteit en/of de fiets business. Onze Antwerpse werking bestaat
uit:
• De fietspuntwerking in Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal, met onder andere grote
fietsverhuren, fietsherstel volgens het thuiskomstprincipe en onderhoud van het fietspunt.
• Een uitgebreide fietsherstelplaats in Deurne met vooral onderhoud van grote fietsvloten van
Antwerpse bedrijven (onder andere in de haven).
• Het reguleren van de A-Velo fietsen te Antwerpen.
Jouw taak als projectleider bestaat er in de drie werkingen te organiseren en op te volgen en binnen die
werkingen processen te optimaliseren. Je volgt lopende projecten nauwgezet op en leidt deze in goeie banen.
Je onderhoudt het contact met klanten en zoekt –samen met je coördinator- naar nieuwe opportuniteiten.
Je bent verantwoordelijke over 4 werkleiders en stuurt hen aan in hun dagelijkse werking. Je treedt
probleemoplossend op bij de vragen die onze klanten stellen. Je gaat problemen niet uit de weg, maar pakt
die aan de bron aan.
Vind jij het belangrijk dat iedereen kansen krijgt? Is duurzame mobiliteit voor jou een prioriteit? En zie je
in iets wat fout loopt een opportuniteit om te verbeteren?
Dan ben jij de geschikte kandidaat! Ervaar bij ons wat je kan betekenen voor mens en samenleving.
Takenpakket en verantwoordelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opvolgen van lopende projecten
Adviseren over en berekenen van fietsgerelateerde projecten
Opmaken van offertes
Aansturen van 4 werkleiders van de Antwerpse werking
Opmaken van werkplanningen en permanenties voor de verschillende werkingen
Bijhouden van projectregistraties
Beheer van budgetten en facturatie
Prospectie van nieuwe klanten
Beheren van bestaande relaties met klanten
Aanspreekpunt voor medewerkers, klanten en leveranciers
Uitdragen van de visie en missie van de organisatie

PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt ervaring in projectmatig en probleemoplossend werken – ervaring in de sector van
duurzame mobiliteit en/of de fiets business is een troef
Je hebt ervaring in een leidinggevende functie
Je hebt ervaring met prijszetting en kan offertes opmaken
Je bent vlot met gangbare computertoepassingen, zoals Excel
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 wat er aangeboden wordt
Je bent communicatief vaardig en hebt geen problemen met interactie met klanten en
medewerkers
Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, neemt initiatief en werkt pro-actief
Je bent betrouwbaar en denkt mee met de medewerkers, de klant en de organisatie
Je rapporteert rechtstreeks aan je coördinator

AANBOD
•
•
•
•
•
•
•
•

Heel veel uitdaging in een dynamische organisatie
Verloning volgens barema PC 329 B1A
144u ADV-uren bovenop het jaarlijks verlof
Maaltijdcheques
Hospitalisatieverzekering na 6 maanden dienst
Een uitgebreid intern VTO-aanbod en coaching
Flexibel werkregime binnen een innovatieve arbeidsorganisatie
Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat, de mens centraal zet en
de toekomst mee vorm geeft.

GEBETEN DOOR DIT AANBOD ?
Kruip in je pen en stuur je motivatiebrief en een up to date CV door naar hendrik.deluca@groepintro.be
(directeur inclusief ondernemen) en jeroen.hennion@groepintro.be (coördinator Duurzame Mobiliteit) en
vermeld in het onderwerp : “Projectleider Antwerpen”.
Er wordt met de nodige discretie met je kandidaatstelling omgegaan.
Meer info over deze vacature kan opgevraagd worden bij Jeroen Hennion: Jeroen.Hennion@groepintro.be
(0473 52 20 65).
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.

