Mobiliteits- en
bereikbaarheidsmanager (MBM)
Om het verkeer in de Noordrand en Brussel vlotter en duurzamer te laten verlopen, plant de
Vlaamse overheid tal van maatregelen onder de noemer 'Werken aan de Ring': de
herinrichting van het noordelijke deel van de ring rond Brussel (R0), drie nieuwe tramlijnen
(Brabantnet) en fietssnelwegen van en naar de hoofdstad. Die werken worden gecoördineerd
door De Werkvennootschap. Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant kreeg van De
Werkvennootschap het mandaat om een intermediaire rol te spelen tussen De
Werkvennootschap en het bedrijfsleven. Daarom zijn wij op zoek naar een Mobiliteits- en
bereikbaarheidsmanager (MBM).
Wat verwachten wij van de Mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager?
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Je vormt de brug tussen De Werkvennootschap, die de projecten plant en beheert, en de bedrijven.
In eerste instantie zorg je ervoor dat de plannen voor de werken aan de Ring gekend zijn bij de
bedrijven, zorg je voor draagvlak binnen het bedrijfsleven en neem je eventuele zorgen weg.
Daarnaast zet je de bedrijven nu al aan om te investeren in een modal shift, met het oog op de
toekomst.
Je koppelt de bezorgdheden en specifieke noden van het bedrijfsleven terug naar De
Werkvennootschap, zodat die daarmee rekening kunnen houden.
In een latere fase communiceer je de werfplanning en de plannen van de ‘Minder Hinder’-maatregelen
naar de bedrijven en koppel je ook de belangen van de bedrijven terug naar De Werkvennootschap.
Om de bedrijven mee te krijgen in het verhaal organiseer je participatiesessies, ondersteun je de
community van bedrijven die meehelpen aan dit verhaal en ga je bij individuele bedrijven op bezoek.
Je werkt minstens twee dagen per week vanuit het kantoor van De Werkvennootschap in Brussel, de
andere dagen kan je in één van de kantoren van Voka Vlaams-Brabant werken.
Binnen Voka maak je deel uit van het team Belangenbehartiging en je krijg je ondersteuning van het
team Communicatie.
Binnen De Werkvennootschap fungeer je als aanspreekpunt voor de stakeholdermanager, de
communicatiedienst, projectingenieurs en de dienst Minder Hinder.
De bedrijven uit de Vlaamse rand en Brussel weten jou te vinden voor vragen in verband met de
werken aan de Ring.
Je onderhoudt ook goede contacten met andere stakeholders, zoals de Brusselse mobiliteitsactoren, de
Brusselse werkgeversorganisaties, lokale politici of andere overheidsorganisaties die betrokken zijn bij
de projecten.
Je hebt oog voor het bedrijfsleven in al haar facetten: multinationals, kmo’s, retail, dienstensector enz.
Wat zoeken wij in de ideale Mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager?
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•
•
•
•
•

Je hebt minstens vijf jaar ervaring op vlak van mobiliteit en kent het bedrijfsleven van binnenuit.
Je kent de verschillende mobiliteitsmaatregelen en –subsidies (zoals het Pendelfonds) of je bent bereid
je hierin snel te verdiepen zodat je bedrijven kan adviseren bij hun mobiliteitsplannen.
Je bent in staat om complexe projecten te managen, met oog voor de verschillende stakeholders en hun
belangen.
Je werkt gestructureerd en schakelt snel bij veranderingen.
Je werkt gemakkelijk samen met verschillende teams en persoonlijkheden.
Als mobiliteits- en bereikbaarheidsmanager werk je proactief en ga je zelf op zoek naar de nodige
informatiebronnen die je nodig hebt om bedrijven bij te staan.

•
•

•
•
•

Je zoekt op een creatieve manier naar oplossingen voor de bedrijven en koppelt terug naar de
ingenieurs die de plannen uitwerken.
Je bent in staat om de directieleden van diverse bedrijven duidelijk te maken wat de plannen en
eventuele gevolgen zijn, maar kan ook hun bezorgdheden opvangen en hen op weg zetten naar een
modal shift.
Als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven ben je gemakkelijk bereikbaar.
Je onderhoudt goede banden met de bedrijven en andere stakeholders en je koppelt op regelmatige
basis terug naar jouw verschillende gesprekspartners.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands, Frans en Engels zodat alle bedrijven uit de regio bij jou terecht
kunnen.
Alles afgevinkt? Dan kom jij zeker in aanmerking voor…

•
•

Een gevarieerde en creatieve job in een stimulerende werkomgeving.
Een competitief salarispakket met tal van extralegale voordelen (o.a. bonus, maaltijdcheques, laptop,
groeps- en hospitalisatieverzekering).
Ben je er klaar voor?
Mail dan zo snel mogelijk je cv naar Annemie Bergen via annemie@apriori.be.

Wij werven aan op basis van talenten en competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, origine of
geaardheid.
Over Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant
Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant is het meest nabije en invloedrijke
professionele netwerk voor ondernemers en leden ondernemingen. Gesteund door de hele
Voka-organisatie wil ze als een neutrale, private en representatieve speler het vrij
ondernemerschap stimuleren en ondersteunen. In onze provincie vertegenwoordigt Voka ruim
2.500 ondernemingen die tot het grotere Voka-netwerk behoren, dat uit 18.000
ondernemingen over heel Vlaanderen bestaat. Door middel van belangenverdediging,
netwerking en sterk uitgebouwde dienstverlening biedt Voka het bedrijfsleven extra
slagkracht en ongeëvenaarde ondersteuning.

