
GI-IO-vacature projectleider ‘Fiets & Mobiliteit’ 

     Groep INTRO vzw 
zoekt  

dynamisch & ondernemend projectleider (M/V/X) 
regio West- en Oost-Vlaanderen 

 

 

We zijn een maatwerkbedrijf met een 1000-tal medewerkers. Wij zijn een waardengedreven en inclusieve 

onderneming waar medewerkers centraal staan.   

Wij zijn op zoek naar een gedreven projectleider met ervaring binnen duurzame mobiliteit en (bij voorkeur) de fiets 

business, die van aanpakken weet en de drive heeft om de vraagstukken van onze klanten op te lossen en hen te 

ontzorgen. Als leidinggevende van een team van 5 werkleiders zorg je ervoor dat je de projecten die je in beheer hebt 

in goede banen leidt. 

 

Streef jij naar persoonlijke ontwikkeling bij (jong-)volwassenen en beschik je over de nodige hands-on mentaliteit 

om onze regionale fietsprojecten verder uit te bouwen ? Dan ben jij de geschikte kandidaat !  Ervaar als voortrekker 

de dynamiek van een sociale startup en creëer elke dag sociale impact! 

 
 

Takenpakket en verantwoordelijkheden 

 Aanspreekpunt zijn voor medewerkers, klanten en leveranciers 

 Coachen en aansturen van je werkleiders 

 Opmaken van werkplanningen 

 Werven van nieuwe klanten 

 Opmaken van offertes en bijhouden van projectregistraties  

 Beheer van budgetten en facturatie 

 Adviseren, calculeren en na calculeren van fietsprojecten 

 Je neemt het projecteigenaarschap op van lopende contracten 

 Uitdragen van de visie en missie van de organisatie 

 

 

PROFIEL 

 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 rapporteert aan je coördinator  

 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 

 Je hebt ervaring met prijszetting en kan offertes opmaken 

Voldoe je niet aan één of meerdere van bovenstaande verwachtingen? Vertel ons dan hoe je deze vaardigheden zal 
verwerven.  

 

 



GI-IO-vacature projectleider ‘Fiets & Mobiliteit’ 

AANBOD 

 Je werkt in een voltijds contract van onbepaalde duur  (80% is bespreekbaar) 

 Aantrekkelijk pakket aan loon- en arbeidsvoorwaarden 

o Verloning volgens barema PC 329 B1A 

o Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering 

o Extra vakantiedagen bovenop de wettelijke vakantieregeling  

o Tijd- en plaatsonafhankelijk werken / standplaats (te bespreken) 

o Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer of een fietsvergoeding 
o Open bedrijfscultuur 

o Flexibel werkregime binnen een dynamische en innovatieve arbeidsorganisatie 

 Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm geeft.  

 Je krijgt veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 

 

 
 

GEBETEN DOOR  DIT AANBOD ? 

Kruip in je pen en stuur uiterlijk op 18 april je motivatiebrief en een up-to-date CV naar hendrik.deluca@groepintro.be   

Vermeld in het onderwerp : “kandidatuur Projectleider Fiets & Mobiliteit” 

We gaan discreet om met je kandidaatstelling. 

 

Meer info over deze vacature kan via mail aan hans.huyghe@groepintro.be 

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. 

mailto:hendrik.deluca@groepintro.be
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