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De Fietsambassade Gent is op zoek naar fietsherstellers 
 
Doet een Sturmey Archer je bloed sneller stromen? Droom je al eens weg bij het zien van een Shimano Alfine, zou jij je zoon met 
plezier Rohloff noemen en wil je bovenal meewerken aan Gent fietsstad? 
 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres!  
 
De Fietsambassade Gent is permanent op zoek naar fietsherstellers. Zowel technici met ervaring als newbies met een opleiding en 
véél goesting zijn welkom. Je komt terecht in onze 4 Gentse fietspunten, centraal atelier of mobiele herstelservice. De focus ligt op 
herstel en onderhoud van (elektrische) particuliere stadsfietsen, maar ook onze eigen fietsvloot van 8.000 fietsen dient 
onderhouden te worden. We zijn flexibel wat betreft je werkregime (voltijds, destijds, seizoensgebonden), dit is onderling af te 
spreken. 
 
Jouw taken 
 
- Hoofdtaak: herstel en onderhoud van fietsen: ons eigen fietsenpark en fietsen van particulieren, bedrijven en organisaties 
- Onthaal en permanentie op één of meerdere fietspunten: je ontvangt klanten voor verhuur/herstel en doet de nodige 

kassaverrichtingen 
- Op de werkvloer werk je samen met personen in stage- of werktrajecten. Je biedt ondersteuning waar nodig 
- Transport (indien rijbewijs B): je rijdt met de camionette voor het leveren van huurfietsen of voor mobiel herstel 
- Je volgt je werk administratief goed op 
 
Profiel en competenties 
 
- Je beschikt over technische competenties, specialisaties strekken tot aanbeveling 
- Je bent in goede fysieke conditie, heffen en tillen vormen geen probleem 
- Je kan zelfstandig en in team werken 
- Je stelt je flexibel op 
- Je bent organisatorisch sterk 
- Je bent een verantwoordelijk iemand, met oog voor orde, netheid en veiligheid 
- Je bent klantvriendelijk 
- Computervaardigheden: je bent bereid om te leren werken met de software voor kassaverrichtingen  
- Meerwaarde : je beschikt over een rijbewijs B 
- Personen met een indicering ‘Lokale Diensteneconomie’ komen ook in aanmerking 
 
Interesse? Stuur je motivatie en ervaring door naar Nico Vandeputte (nico.vandeputte@stad.gent). Ook bij vragen kun je bij hem 
terecht. 
 
Dit is een open vacature. We werven frequent nieuwe mensen aan. 
 
 
 
 


