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VACATURE 
4 fietswachters De Fietsambassade Gent  

 
Op 1 juli 2017 startte ‘De Fietsambassade Gent’, een extern verzelfstandigd agentschap van de stad Gent. Deze organisatie is een 
fusie van het Fietsendepot van het IVA Mobiliteitsbedrijf, vzw studentENmobiliteit en de fietsactiviteiten van vzw Max Mobiel. De 
Fietsambassade Gent stimuleert en faciliteert het gebruik van de fiets als duurzaam vervoersmiddel in Gent via een herkenbare, 
kwaliteitsvolle, innovatieve en toegankelijke dienstverlening. Zo bevordert ze de overstap naar een betere en duurzame mobiliteit in 
Gent en bouwt ze Gent uit tot een toonaangevende fietsstad in Europa. Samen met alle belanghebbenden en met (maximale) inzet 
van sociale tewerkstelling.” 
 
Om onze organisatie te versterken zijn wij op zoek naar 4 fietswachters voor het fietsendepot. Je werkt in hoofdzaak mee aan het 
weesfietsenbeleid en het plaatsen en onderhouden van fietsenstallingen in Gent. 
 
 
Takenpakket 
 

 Patrouilleren in zones in de stad: weesfietsen labelen, fietsen ophalen, foto’s nemen, onderhoud,… 

 Plaatsen van tijdelijke stallingen voor evenementen in de stad 

 Klasseren van fietsen in het fietsendepot 

 Ordelijk en net houden van onder meer het fietsendepot 

 Permanentie en ontvangst bezoekers fietsendepot 

 Ondersteuning bij het plaatsen, wegnemen en onderhoud van fietsenstallingen en buurtfietsenparkings 

 Fietsregistratie in het fietsendepot en op locaties (scholen, events, …) 

 Beheer van het fietsendepot: meewerken aan een vlot proces, van het ophalen van fietsen, stockeren, ingeven in de 

website (op termijn en na opleiding) tot ten slotte de teruggave van fietsen aan eigenaars of Ateljee 

 (Telefoon)permanentie op gezette tijdstippen 

 Magazijnbeheer 

 … 

 
Profiel en competenties 
 

 Je beschikt over technische competenties zoals  slijpen van fietssloten of gaten boren voor het plaatsen van 

fietsenstallingen, …  

 Je beschikt over een rijbewijs B 

 Je bent in goede fysieke conditie, want heffen en tillen is een wezenlijk onderdeel van de job 

 Op het fietsendepot is samenwerking erg belangrijk. Je kunt ook zelfstandig werken 

 Je stelt je flexibel op 

 Je bent klantgericht en kunt burgers te woord staan als ze vragen/klachten/opmerkingen hebben 

 Je werkt resultaatgericht en efficiënt 

 Je bent een verantwoordelijk iemand, met oog voor orde, netheid en veiligheid 

 Op termijn: je bent bereid om (mogelijks) op termijn een aantal PC-basisvaardigheden te leren voor programma’s zoals 

Outlook, Word en Excel  

 Je evolueert mee met de werking van De Fietsambassade Gent die nog in volle ontwikkeling is  

 Je rapporteert aan de teamverantwoordelijken en verantwoordelijke van het fietsendepot 
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Loon- en arbeidsvoorwaarden 
 

 Contractuele voltijdse aanstelling  voor onbepaalde duur met verloning op schaalniveau D. Het contract start op 

01/09/2018. 

 Maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 35 dagen verlof (100% VTE). 

 Je werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement (38u/week). Vaste werktijden dagelijks: 7u45 – 

16u15 of sporadisch 9u36 - 18u06. Dagelijks worden er 24 minuten langer gewerkt die later gerecupereerd kunnen worden.  

 Je bent bereid om sporadisch avond- of weekendwerk te verrichten. 

 
Voor meer informatie over deze vacature of bij vragen kan je terecht bij Jan Vanhee (jan.vanhee@stad.gent).  
Solliciteren graag per mail (brief  + cv) naar Angelo Heyneman (angelo.heyneman@stad.gent).  
 
Datum van bekendmaking van de vacature: 08 juni 2018 
Uiterste datum om zich kandidaat te stellen: 22 juni 2018 
Indien je geselecteerd bent: test en gesprekken op 5 juli 2018 
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