ERVAREN PROJECTMANAGER VLAANDEREN
Geen maatschappelijke discussie of politiek debat gaat voorbij zonder dat het thema mobiliteit op tafel
wordt gelegd. Als mobiliteitsadviesbureau volgen we de maatschappelijke trends op te voet, zowel voor wat
bedrijfsmobiliteit als voor wat de ruimtelijke en mobiliteitsplanning betreft. Bij Traject kom je terecht in een
groeiend bedrijf, krijg je het gezelschap van jonge en dynamische collega’s, werken we samen met ambitie
en frisse ideeën aan een breed spectrum van mobiliteit gerelateerde projecten, zowel voor private partijen
als overheden.
Deel je onze passie om mobiliteitsvraagstukken te ontwarren, dan kan deze vacature jou misschien bekoren.

WELKE ZIJN JOUW KERNCOMPETENTIES
 Je kan projecten van A tot Z managen, zowel procesmatig als inhoudelijk. Je kan terugvallen op

een brede ervaring als mobiliteitsdeskundige of je hebt grote affiniteit met mobiliteit gerelateerde
thema’s.

 Je werkt klantgericht. Van het eerste klantencontact, de opmaak van een offerte tot de uitvoering

en oplevering van studieopdrachten ben jij het aanspreekpunt. Op basis van je brede expertise zoek
je samen met de klant naar oplossingen op maat.

 Je bent een teamspeler. Als project manager werk je zowel zelfstandig als in team. Je coacht je
collega’s en neemt de leiding in complexere projecten in (internationale) consortia.

JOUW PROFIEL EN ERVARING
 Minimum 5 jaar ervaring
 Ervaring met strategische mobiliteitsplannen voor gemeenten of regio’s, conceptueel ontwerp van
infrastructuur of effectenstudies zijn duidelijk een troef.

 Goede kennis van Nederlands, Frans en Engels
 Vlotte communicatieve vaardigheden en goede redactionele kwaliteiten
 Gevorderde kennis van MS Office

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN
 Boeiende projecten en toffe collega’s in een no-nonsense werkomgeving
 Aandacht voor een goede work-life balans
 Goed bereikbare kantoorlocatie: op wandelafstand van Gent Sint-Pieters
 Een competitief verloningspakket (inclusief mobiliteitsbudget)

INTERESSE OM ONS TEAM TE VERSTERKEN?
Stuur vóór 15 mei uw motivatie en CV naar Sabine Lauwaert, office manager, sla@traject.be met vermelding
"vacature projectmanager Vlaanderen". Ook als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen via email of tel
09 312 34 33.

Vacature ervaren projectmanager Vlaanderen
Traject NV

