
Senior projectleider verkeersplanning (m/v)

Je toekomstige job
Je staat in voor de projectleiding of -coördinatie van een brede waaier aan 
verkeersplanologische studieopdrachten (gemeentelijke en regionale 
mobiliteitsplannen, parkeerstudies, MOBERs, strategische beleidsadvisering, 
infrastructuurprojecten, openbaar vervoerstudies, fietsstudies...). Je staat mee in voor 
de opmaak van offertes, zowel voor overheidsopdrachten als voor private klanten.

Je werkt steeds in teamverband. Je hebt een verantwoordelijke functie naar de 
opdrachtgever toe en bewaakt in elk project zowel de kwaliteit van de inhoud als 
het proces.

Je bent…
... gepassioneerd door verkeer en mobiliteit en beschikt minstens over enkele jaren 
relevante ervaring. Je bent sterk vertrouwd met de verschillende mobiliteits- 
actoren en planningsprocessen. Je beschikt over vlotte communicatieve  
vaardigheden en bent in staat om zowel zelfstandig als in team te functioneren.

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 in overeenstemming met jouw ervaring
-  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?


