Lokaal bestuur Herenthout werft aan:

DESKUNDIGE MOBILITEIT
EN LOKALE ECONOMIE
voltijds ● onbepaalde duur ● loonschaal B1-B3
Krijg jij mensen op de fiets? Kan jij strategisch adviseren? Breng jij beweging in mobiliteit? Vind jij je weg in wetgeving
en procedures? Dan zetten wij het licht op groen en geven wij jou alle kansen, inclusief de nodige opleidingen.
Zowel in Grobbendonk, Olen als Herenthout willen we de teams versterken met een voltijdse deskundige mobiliteit.
Functie
• Je bent de spilfiguur in het uitwerken en uitvoeren van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Je
werkt met bijzonder aandacht voor verkeersveiligheid en- leefbaarheid, met de zwakke weggebruiker
voorop.
• Je zoekt naar manieren om je klant (inwoner, schepen, collega, …) positief te verrassen. Door ‘de vraag achter
de vraag’ te verkennen en open te staan voor verschillende invalshoeken van een project of dossier, zorg je
voor een zo volledig mogelijk en een gedragen dienstverlening op maat.
• Kies je voor een contract in Herenthout, dan combineer je het pakket van mobiliteit met het pakket van
lokale economie. Dit houdt in dat je een brugfiguur bent tussen KMO’s, vrije beroepen, de middenstand en
het bestuur. Je onderzoekt welke acties het bestuur kan ondernemen om het kernwinkelgebied te
versterken, een attractief handelscentrum te creëren of de identiteit van de gemeente te versterken met
oog voor de toeristische en culturele troeven.
Profiel
• diploma
Je hebt een bachelor diploma of een diploma middelbaar onderwijs met ten minste 3 jaar relevante
beroepservaring.
• sterktes
o jouw motivatie, interesse, leergierigheid en aanpak zijn voor ons meer van tel dan je huidige kennis
o iemand die kan goochelen met vele taken, die goed kan plannen en organiseren
o analytische denker en sterk in onderhandelen
o flexibel (veranderingsbereid en occasioneel avondwerk), goed in team als zelfstandig werken
o integer, betrokken, gemotiveerd, verantwoordelijk, doelgericht en nauwkeurig
o een echte initiatiefnemer/neemster, iemand die vlot communiceert, netwerkt en adviseert
o kennis van de wetgeving m.b.t. mobiliteit en economie is een plus (of bereid dit snel bij te leren)
Aanbod
• een verantwoordelijke en maatschappelijk relevante job met een contract van onbepaalde duur
• loonbarema B1-B3 met overname van relevante ervaring (je kan een loonsimulatie opvragen)
• goede work-life balans door glijdende uren, thuiswerk, interessante verlofregeling en filevrije locatie
• je komt terecht in een ervaren en dynamisch team waar je begeleiding en opleidingskansen krijgt
• 2de pensioenpijler, maaltijdcheques, fietsvergoeding, ecocheques en hospitalisatieverzekering
Vragen? Contacteer Jente Vermeulen, departementshoofd omgeving via 014 50 21 21 of via
jente.vermeulen@herenthout.be

Solliciteer nu!
Bezorg je CV, motivatiebrief en een kopie van je diploma via https://olen.hro.be/solliciteer.php?id=97
ten laatste op 9 oktober 2022.

Meer info op www.herenthout.be/vacatures

