Project Manager cambio Vlaanderen (V/M)
Cambio autodelen Vlaanderen zoekt ervaren projectmedewerker (M/V),
iemand die wil helpen verder bouwen aan cambio. Ben jij de toekomstige
collega die we zoeken?
Wie zijn we?
Cambio autodelen Vlaanderen is ondertussen ruim 15 jaar actief in Vlaanderen.
In die periode zijn we uitgegroeid tot een van de zichtbaarste en succesvolste
ondernemingen in de Belgische deeleconomie. Cambio is een katalysator voor
verandering naar een kwalitatief, duurzaam en zorgeloos stadsleven. Door
ons systeem van autodelen creëren we meer ruimte en een aangenamere,
gezondere leefomgeving. Meer groen op straat, meer speelruimte en ruimte
om elkaar te ontmoeten zijn een betere invulling voor onze publieke ruimte
dan auto’s die vaak nog een te centrale plaats innemen. Wij geloven in een
slimme mix van verschillende vervoersmiddelen. Autodelen vormt samen met
te voet, per fiets en trein-tram-bus een volwaardig alternatief voor een eigen
wagen. Door te delen creëren we meer mobiliteit met minder wagens. Cambio
wil een autodeelsysteem aanbieden dat steeds een eerlijke prijs garandeert
voor onze 50.000+ gebruikers. In Vlaanderen telt cambio momenteel een 40tal medewerkers en diverse onderaannemers (o.a. in de sociale economie) en
toont daarmee aan dat duurzame economie en duurzame werkgelegenheid
hand in hand kunnen gaan.
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Wat?
Mobility as a Service, de elektrificatie van het wagenpark, produktdiversificatie,
free floating vs standplaatsgebaseerd ... de (auto)deelsector is in volle beweging
en nieuwe uitdagingen komen op ons af. Je onderzoekt en ontwikkelt nieuwe
producten of concepten en optimaliseert interne procedures. Je bent mee
verantwoordelijk voor het proces waarin strategie omgebogen wordt naar een
haalbaar operationeel plan. Samen met je collega’s verdiep je je in een aantal
dossiers en zet zo mee je schouders onder de verdere uitbouw van cambio.

Jouw profiel
•

Je hebt veel goesting om mee te bouwen aan het succes en de ambitie
van cambio autodelen Vlaanderen.

•

Je hebt een creatieve geest en bent analytisch.

•

Je kan zelfstandig werken en inhoudelijke, procesmatige en budgettaire
voorstellen maken.

•

Je hebt aantoonbare ervaring in projectmanagement, zowel het
onderzoeken van de haalbaarheid als het realiseren en opvolgen van
projecten.

•

Kennis van/affiniteit met de (deel)sector is een extra troef, een cambio-app
op je smartphone eveneens.

•

Je hebt feeling voor en interesse in IT, cijfers en data.

•

Je bent in bezit van een rijbewijs B en woont bij voorkeur in Gent of
omgeving.

•

Je beschikt over een diploma hoger onderwijs (master) of over de nodige
en aantoonbare relevante ervaring.

cambio.be

2

Gevraagde competenties
•

Je neemt graag initiatief en werkt pro-actief.

•

Je kan snel schakelen tussen verschillende taken en kan deze ook indelen
naargelang prioriteit.

•

Je kan projecten plannen en de voortgang van projectdoelstellingen
bewaken.

•

Je weet een strategie om te buigen naar een innovatief en haalbaar
operationeel plan.

•

Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en bij
voorkeur inzetbare kennis van het Frans. Kennis van het Duits is een
pluspunt.

•

Goede kennis van MS Office toepassingen.

Wij bieden
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

•

Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte
voorinitiatief.

•

Tewerkstelling binnen een kleine, maar groeiende organisatie met
duurzaamkarakter.

•

Correcte verloning (mee in functie van ervaring) met een aantal extralegalevoordelen.

Stuur voor 30/11/2021 een gemotiveerd schrijven en curriculum vitae naar cambio
autodelen Vlaanderen t.a.v. Geert Gisquière (gg@cambio.be) met vermelding
van de vacature.
Meer info over de job? Contacteer Tom Alleman of Geert Gisquière (09 242 32 17)
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