
Junior projectmedewerker verkeersplanning (m/v)

Je toekomstige job
Je werkt mee aan de duurzame mobiliteit van morgen in projecten voor diverse 
overheden of private opdrachtgevers. Op je dagplanning staat een brede 
waaier aan studieopdrachten (Mobiliteitsplannen, MOBER’s, parkeerstudies, 
verkeersonderzoeken, openbaar vervoer- of fietsstudies, verkeerstechnische 
ontwerpen …). In teamverband ondersteun je de projectleider en lever je je 
eigen bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe producten binnen de afdeling 
verkeersplanning.

Je bent…
... gepassioneerd door verkeer en mobiliteit en je hebt bij voorkeur een 
masterdiploma stedenbouw & ruimtelijke planning, verkeerskunde, geografie of 
ingenieur(-architect) op zak. Contact met klanten ga je niet uit de weg. 
Een computer en de gebruikelijke Office-pakketten hebben voor jou geen 
geheimen. Daarbovenop heb je ervaring met het Adobepakket (Illustrator, 
InDesign ...), Autocad en/of GIS. 

Je krijgt
-  een afwisselend takenpakket met projecten over heel Vlaanderen
-  een aangename werksfeer op een vlot bereikbare werkplek, vlak aan de 
    stations van Mechelen (hoofdkantoor) of Gent-Sint-Pieters (satellietkantoor)
-  de mogelijkheid tot deels thuiswerk
-  een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk loonpakket en 
    extralegale voordelen
-  opleidingskansen tot verdere specialisatie
-  de uitdaging om door te groeien en continu bij te leren

Al zin in MINT?
Mail je cv en bijhorende motivatiebrief vóór 25 augustus 2022 naar mint@mintnv.
be. Wij zorgen voor een discrete behandeling van je sollicitatie.

Contact/Meer info?

 
MINT Mechelen
Hendrik Consciencestraat 1 b
2800 MECHELEN
015 56 04 20
www.mintnv.be

MINT Gent
Koningin Maria-Hendrikaplein 8/1
9000 GENT

solliciteren vóór
25/08/2022

Mobiliteit staat niet stil …. waar of niet? 
 
Wil jij dit zelf uitzoeken, nieuwe ontwikkelingen rond mobiliteit opvolgen en toepassen in 
Vlaamse context? Wil je onderzoeken hoe we ons allen zullen bewegen (of niet) in 2030? 
En dat alles in een jeugdig en enthousiast team. 
Aarzel niet, waag je kans en solliciteer bij MINT!

Kom jij ons team versterken?


