
 
Een mobiliteitsplan voor Rock Werchter, een studie voor een nieuwe supermarkt of een 
ziekenhuis, een participatietraject in Oostende of in Pelt, het zijn maar enkele 
voorbeelden van onze projecten. Als mobiliteitsbureau werken we oplossingen op maat 
uit voor bedrijven, overheden, recreatieve bestemmingen... Onze klanten begeleiden we 
bij het bepalen van de juiste aanpak, de uitvoering van hun project, de communicatie 
en de evaluatie. We bieden een totaalaanpak. Omdat we groeien, zoeken we een 
 
Projectcoördinator mobiliteit 
 
Jouw profiel 

a Je hebt interesse in mobiliteit en verkeer, hoe mensen zich verplaatsen, welke drempels 
ze ervaren, hoe verplaatsingen beter of efficiënter kunnen... Ervaring of opleiding in de 
sector is een plus. 

a Je houdt ervan om een complexe situatie te analyseren en je inhoudelijk vast te bijten in 
een project om de juiste oplossing te vinden.    

a Je gaat op zoek naar informatie, nieuwe invalshoeken, duurzame oplossingen, creatieve 
werkwijzen, best practices in binnen- en buitenland…  

a Je kunt gestructureerd, resultaatgericht en kwaliteitsvol werken en daarbij hou je steeds 
de vraag en de wensen van de klant voor ogen.  

a Je houdt van afwisseling in je job: studiewerk, maar ook opdrachten op het terrein, 
teamwork, maar ook zelfstandig werken, werken op kantoor of thuis, maar ook contacten 
met klanten en andere partners.  
 

Je toekomstige job 

a Van bij de start krijg je de kans om samen met je collega’s aan de meest uiteenlopende 
mobiliteitsprojecten te werken. Je werkt aan mobiliteitsstudies en onderzoek, maar je 
begeleidt onze klanten ook bij participatietrajecten, de uitrol op het terrein, 
dataverzameling, evaluatie…  

a Elk van onze collega’s heeft zijn eigen achtergrond, specialiteiten en specifieke kennis: 
een IT-er, een communicatiespecialist, een GIS-expert, mobiliteitswetenschappen een 
geograaf… het is maar een greep uit ons team. We zoeken dus geen eenheidsworst, 
maar mensen met complementaire kennis en achtergronden.  

a Je kunt je verdiepen in specifieke thema’s en skills ontwikkelen waarmee jij je collega’s 
kan ondersteunen. Afhankelijk van je voorkennis en eerdere ervaring zoeken we naar 
opleidingen op maat van jouw interesses en noden. 

a Je krijgt de kans om initiatief te nemen, je eigen klemtonen te leggen en je persoonlijk en 
professioneel verder te ontplooien. 

a We bieden je een job vol variatie in een groeiend bedrijf met een dynamisch team. 
a Meer informatie over ons en onze projecten vind je op www.sceltamobility.be  

 
Interesse? 
Stuur je CV en motivatie naar bart@sceltamobility.be en we nemen zo snel mogelijk contact 
met jou op. Heb je nog vragen? Mail of bel ons (09 279 90 07). 


