Op zoek naar een nieuwe uitdaging in een dynamische omgeving? Dan is een job bij SOLVA beslist
iets voor jou. SOLVA | Streekoverleg ondersteunt 21 steden en gemeenten uit de regio Zuid-OostVlaanderen vanuit intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling. De lokale besturen
staan vandaag voor een groeiend aantal uitdagingen. Binnen de eigen regio zijn drie strategische
beleidslijnen gedefinieerd waarop de komende jaren sterk zal worden ingezet: leefbare kernen, werk
in eigen streek en het vrijwaren van open ruimte.
SOLVA zoekt een medewerker mobiliteit om het team te versterken.

Als Medewerker Mobiliteit bij SOLVA:













Ondersteun je de gemeenten bij het uitwerken en uitvoeren van een lokaal mobiliteitsbeleid.
Werk je op projectbasis aan mobiliteitsvraagstukken waarbij analytische en
oplossingsgerichte resultaten worden opgeleverd.
Breng je de mobiliteitseffecten van ruimtelijke ontwikkelingen in de regio in kaart.
Werk je mee aan de goede ontsluiting en de integratie van duurzame mobiliteit binnen de
eigen ontwikkelingen van SOLVA.
Ondersteun je gemeenten bij het opstellen van concrete subsidieaanvragen .
Sta je in voor de opmaak van specifieke mobiliteitsplannen zoals fietsbeleidsplannen,
actieplannen gedeelde mobiliteit… ter aanvulling of vervanging van de gemeentelijke
mobiliteitsplannen.
Organiseer je voor verschillende doelgroepen informatie- en
participatiemomenten zoals mobiliteitscafés, mobiliteitsbabbels, mobiliteitstafels rond het
algemeen mobiliteitsbeleid van de gemeente of rond een specifiek thema.
Zet je samenwerkingsverbanden op en organiseer je overleg met de gemeenten en
stakeholders rond projecten.
Volg je tendensen en innovatieve projecten op i.v.m. mobiliteit in binnen- en buitenland.
Sta je mee in voor communicatie en sensibilisering bij het uitvoeren van de mobiliteitsacties.

Voor deze rol dien je:




Te beschikken over een diploma hoger onderwijs (professionele bachelor).
Aantoonbare kennis of ervaring te hebben in het beleidsdomein mobiliteit.
Een basiskennis te hebben van de relevante overheidsstructuren en de werking van een
lokale overheid.

Andere vereisten:


Je dient over een recent uittreksel uit het strafregister te beschikken



Bij voorkeur ben je in het bezit van een rijbewijs B

Bijkomende informatie kan je vinden in de infobundel in bijlage.

Aanbod:
Het salaris bij een openbare organisatie ligt op voorhand vast. Er zijn barema’s van toepassing. Je kan
hierover dus niet onderhandelen.



Je bruto beginsalaris, in een voltijdse functie – geïndexeerd, bedraagt tussen de €2.510 en
€4.229 bruto per maand.
Naast dit loon zijn er ook nog enkele extra legale voordelen zoals een groeps- en
hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, een bedrijfsfiets en andere gangbare sociale
voorzieningen.

U kan uw kandidatuur indienen tot en met 12 oktober 2020.
Wil je in aanmerking komen voor de functie, dan kan je als volgt solliciteren:
Online via de link https://www.jobsolutions.be/register/6212
Hierbij dienen wij volgende documenten te ontvangen van jou:





CV waaruit blijkt dat je blijkt dat je over de gevraagde ervaring en expertise beschikt
Motivatiebrief
Een kopie van het gevraagde diploma
Een kopie van uittreksel strafregister

Jouw contactpersoon is: Elien Van Ranst / 09 389 69 96 / elien@assolutions.be

