een collega (M/V/X) administratief fleetmedewerker/planner
(deeltijds)
Wat?
Cambio Vlaanderen zoekt een administratief fleetmedewerker (M/V) die het bestaande fleet-team
komt versterken.
Na een inwerkingsperiode sta je mee in voor het inplannen van de reinigingsbeurten van onze wagens.

Jouw profiel
Voor deze veelzijdige job zoeken we een enthousiaste persoon die over volgende capaciteiten beschikt:
•

Je werkt heel nauwgezet (zin voor detail) en gooit je met plezier op administratieve taken.

•

Zelfstandig kunnen werken, planning kunnen maken, organisatietalent

•

Je beheert de meest courante MS-Office toepassingen en je kan vlot overweg met een PC.

•

Gezocht voor snelle indiensttreding

•

Je woont bij voorkeur in de regio Antwerpen.

Jobgerelateerde competente
•

Documenten coderen, klasseren en archiveren

•

Brieven, tabellen, ... invoeren volgens instructies

Persoonsgebonden competenties
•

Plannen en organiseren

•

Verantwoordelijkheid

•

Resultaatgerichtheid

•

Zelfstandigheid

Wij bieden:
•

Deeltijdse job met - indien interesse - mogelijkheid tot voltijdse job op termijn

•

Contract voor onbepaalde duur

•

Bediendenstatuut in een kleine, maar groeiende firma met duurzaam karakter.

•

Een correcte verloning met een aantal extra-legale voordelen.

•

Snelle indiensttreding

Plaats van tewerkstelling:
•

Deurne

Interesse? Stuur voor 31 mei 2022 je curriculum vitae samen met je motivatiebrief naar
cambio autodelen Vlaanderen t.a.v. Steve Peeters (spe@cambio.be)
Solliciteren kan enkel per mail.

Wie zijn we?
Cambio autodelen Vlaanderen is autodeelaanbieder in Vlaanderen sinds 2004 en actief in ca
60 steden en gemeenten in Vlaanderen. Ca 28.000 Vlamingen maken ondertussen gebruik
van cambio autodelen. Cambio Vlaanderen telt momenteel een 30-tal 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
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. Auto’s kunnen ontzettend handig
zijn, maar hun huidige ecologische bandafdruk kan kleiner.
Cambio wil een autodeelsysteem aanbieden dat steeds een eerlijke prijs voor iedereen
garandeert. Zo hopen we samen met onze gebruikers een lokaal steentje bij te dragen aan een
betere planeet.

