
Managing director - Blue-bike  

Datum:  29-okt-2021  

Ben je op zoek naar een job met maatschappelijke meerwaarde? Bouw je graag mee aan 
het succes van de Blue-bikes? Dan ben je bij Blue-mobility nv, actief in duurzame 
mobiliteit, aan het juiste adres.  

Ben je op zoek naar een boeiende job met maatschappelijke meerwaarde? Bouw je graag 
mee aan het succes van de Blue-bike deelfietsen? Dan ben je bij Blue-mobility nv, actief in 
duurzame mobiliteit, aan het juiste adres. 

Over Blue-bike 

Blue-mobility nv werd in 2011 opgericht door de NMBS en Fiets & Werk. Het bedrijf achter de 
Blue-bikefietsen is pionier in het aanbieden van deelfietsen in België. Sinds 2018 is De Lijn 
onze nieuwe hoofdaandeelhouder. 

Onze missie is om alle steden en gemeenten duurzaam bereikbaar te maken. Dit doen 
we in nauwe samenwerking met cambio autodelen, de NMBS en de regionale en lokale 
overheden. De Blue-bikedeelfietsen zijn voor iedereen vlot toegankelijk dankzij 
gebruiksvriendelijke technologie en betaalbare tarieven. De fietsen zijn maximaal 
geïntegreerd met het openbaar vervoer en andere deelmodi. In 2019 werden ruim 276.000 
Blue-bikeritten gemaakt vanuit 65 uitleenlocaties. We zijn in volle groei: het aantal Blue-
bikelocaties is dit jaar met 50% uitgebreid. 

Doelstellingen van deze rol 

Als Managing director sta je aan het roer van een kleine, maar ambitieuze en dynamische 
organisatie en neem je verschillende rollen op. Je houdt ervan om mensen te 
enthousiasmeren en je steekt samen met het team de handen uit de mouwen om de 
vooropgestelde groei de komende jaren mogelijk te maken. Klantgerichtheid en 
gebruiksvriendelijkheid draag je hoog in het vaandel. 

Als strategisch manager ontwikkel je een duidelijke visie en strategie en initieer je 
concepten om de vooropgestelde groeiambities waar te maken.  Je volgt de 
mobiliteitstrends van dichtbij op, scant de mogelijkheden in de markt en speelt actief in 
op haar noden.  
In tandem met de uitvoerend directeur evalueer je de commerciële en operationele 
activiteiten van de organisatie en stuur je bij waar nodig. Je focust daarbij op het 
verbeteren van producten en diensten en het installeren van werkprocessen die de 
effectiviteit verhogen. 

 
Je bent een gepassioneerd people manager en met een coachende leiderschapsstijl 
stuur je een team van 9 gedreven medewerkers aan. Het realiseren van een warm en 



ondersteunend werkklimaat staat daarbij centraal. Je coacht, stuurt en inspireert jouw 
medewerkers en stimuleert hun verdere ontwikkeling. 

Je zet actief in op stakeholdermanagement en communiceert de resultaten op geregelde 
tijdstippen aan de Raad van Bestuur. 

Jouw profiel 

Als Managing director ben je een geboren leider met eerdere leidinggevende ervaring. Je 
zet sterk in op de verdere groei van de organisatie door de groeidoelstellingen te 
realiseren en de bestaande organisatie kracht bij te zetten. Je blijft gefocust toewerken 
naar doelstellingen en weet daarvoor een team te enthousiasmeren. 

Je bent een deskundige communicator met een sterk vermogen om mensen te 
empoweren en samen te werken met een breed scala aan externe partners. Je wordt zelf 
gedreven door de wens om Blue-bike op een gezonde manier verder te ontwikkelen en om 
een team naar maximale productiviteit en efficiëntie te leiden. Daarenboven ben je 
gepassioneerd door duurzame mobiliteit waardoor je actief jouw schouders wil zetten 
onder de uitbouw van het deelfietsnetwerk. 

 Je getuigt van een sterk business en financieel inzicht. Je communiceert vlot in het 
Nederlands, Frans en Engels. 

 
Ons aanbod 

 
Een voltijdse baan van onbepaalde duur in een kleine en dynamische omgeving: 

●    Correcte verloning, eindejaarspremie en collectieve bonusregeling (CAO 90) 
●    Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer + deelfiets + fietsvergoeding 
●    12 ADV dagen + 2 extra feestdagen 
●    Maaltijd- en ecocheques 
●    Smartphone, abonnement en laptop 
●    Groepsverzekering en hospitalisatieverzekering 
●    Thuiswerkvergoeding 
●    Een aangename werkomgeving en gedreven collega’s 
●    Werken aan een duurzaam en innovatief mobiliteitsproject in nauwe samenwerking 
met mobiliteitspartners zoals De Lijn, NMBS, cambio, Mobility-as-a-service spelers 
(Olympus e.a.) 

  

  

Interesse? Stuur een gemotiveerd schrijven en curriculum vitae naar jobs@blue-bike.be. 
Vermeld de functie in het onderwerp van je bericht.  Voor meer informatie: 



bram.dousselaere@blue-mobility.be tel. 03 206 75 03 of patricia.oeyen@accordgroup.be 
  

Kom je in aanmerking? Onze selectieprocedure bestaat uit een verkennend gesprek, een 
assessment en een selectiegesprek met de leidinggevende en HR. 

 

 


