Projectmedewerker met technische bagage voor
cambio Belgium (V/M)

Cambio Belgium is op zoek naar een nieuwe projectmedewerker
met technische bagage die het team komt versterken.
Cambio Belgium geeft ondersteuning aan haar dochters cambio
Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Cambio is een autodeel-systeem
dat op verschillende plekken in diverse Belgische steden auto’s ter
beschikking stelt..
Plaats van tewerkstelling: Gent en Brussel (beide locaties zijn vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer).
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Wij bieden aan:
•

Onmiddellijke indiensttreding (of zodra beschikbaar).

•

Voltijds contract (38u).

•

Correcte verloning met enkele extra-legale voordelen.

•

Een aangename werkomgeving in een kleine structuur.

•

Een interessante en afwisselende jobinhoud.

•

Openbaar vervoer-abonnement voor woon-werkverkeer 100%
terugbetaald.

Wij zoeken iemand:
•

Met basiskennis en interesse op vlak van auto’s en/of
elektromechanica.

•

Die zowel op kantoor als op het terrein kan werken en niet bang is
om af en toe zelf de handen uit de mouwen te steken.

•

Die vlot met computers overweg kan (office, email, specifieke
cambio-software en apps, …).

•

Die drietalig is (Nederlands-Frans-Engels of Nederlands-FransDuits).

•

Die zelfstandig kan werken en plannen.

•

Die een analytische geest heeft en probleemoplossend kan
denken.

•

Die niet opgeeft, en blijft zoeken tot hij/zij een oplossing vindt.

•

Die affiniteit heeft met duurzame mobiliteit.

•

Die een rijbewijs (minstens B) heeft.

•

Ervaring mag, maar gezond verstand en leergierigheid zijn
belangrijker.
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Jobinhoud
•

Je komt terecht in een klein team, waarbij jij je vooral met
de technische aspecten van autodelen gaat bezighouden
(boordcomputers, auto’s, …)

•

Nadat je zelf voldoende bent ingewerkt, word je intern
aanspreekpunt omtrent alles wat met boordcomputers en met
auto’s te maken heeft. Je staat in contact met inbouwer en
leverancier van de boordcomputers in geval van problemen,
en je bent tussenpersoon tussen de eigen fleetmensen en de
constructeurs om vaak voorkomende technische problemen met
cambio-wagens op te volgen en uit te klaren…

•

Het grootste deel van je werk voer je uit via de computer vanop
kantoor, maar je voert ook zelf af en toe zelf technisch werk op
het terrein uit, in samenwerking met de fleetmensen van de
verschillende cambio-steden.

•

Waar mogelijk en waar nodig voer je daarnaast ook aanvullend
projectwerk en/of administratief werk uit en sta je je collega’s bij
waar nodig.

Solliciteren kan via email tot 20/01/2019.
Stuur je cv en een motivatiebrief naar belgium@cambio.be.
Voor meer informatie over de job, neem contact op met :
Ward Docx - 09 242 32 35.
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