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VACATURE 
Verantwoordelijke fietsendepot 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 werking te versterken zijn we op zoek naar een verantwoordelijke voor het fietsendepot. Je neemt de leiding over een 
team van ca. 16 personen (waarvan 3 teamverantwoordelijken, 2 administratieve krachten, vaste krachten en 
doelgroepmedewerkers uit de sociale economie) en bent verantwoordelijk voor de Gentse fietsenstallingen en het 
weesfietsenbeleid. Meer informatie vind je terug op www.defietsambassade.gent. Je zorgt voor een goed draaiend geheel, coacht 
de teamverantwoordelijken en administratieve ploeg, stuurt bij waar nodig en zorgt samen met enkele collega’s voor de opzet van 
een aantal nieuwe processen. 
 
 
Takenpakket 
 

 Coördineren van het fietsendepot in al zijn facetten: plaatsing vaste en tijdelijke fietsenstallingen, ophalen weesfietsen, 

fietsmarkeren, beheer van het fietsendepot, magazijnbeheer, …  

 Rechtstreeks leiding geven en coachen van 3 teamverantwoordelijken en 2 administratief medewerkers 

 Je staat in voor de evaluatie van bestaande processen en gaat als projectmanager proactief op zoek naar efficiëntie en 

verandering 

 Overleg intern en extern (vooral diensten van de stad Gent) 

 Opmaak offertevragen en coördinatie bestellingen (bijvoorbeeld fietsenstallingen) 

 Opmaken van verslagen en rapportering 

 Nauw samenwerken met teamverantwoordelijken, administratie, jobcoach en stafmedewerker fietsparkeren 

 
Profiel en competenties 
 

 Je beschikt minimum over een bacheloropleiding of gelijkwaardig door ervaring 

 Je hebt minstens 2 jaar relevante werkervaring 

 Je hebt ervaring in het leiden van een team/organisatie 

 Je bent een peoplemanager en kunt mensen coachen met oog voor hun sterktes en zwaktes 

 Je kunt processen goed analyseren en veranderen en je bent in staat om nieuwe processen op te zetten 

 Je spreekt en schrijft vrij vlot Nederlands en Engels. 

 Je bent punctueel, ordelijk en gestructureerd van aard. 

 Je bent kritisch en assertief 

 Je bent flexibel ingesteld en kunt vlot overschakelen van de ene taak naar de andere. 

 Je kunt zowel zelfstandig als in team werken, je neemt initiatief en hebt een groot probleemoplossend vermogen. 

 Je werkt resultaatgericht, nauwgezet. 

 Je kan visie en strategie vertalen naar concrete acties op uitvoeringsniveau. 

 Je bent een bruggenbouwer, zowel binnen als buiten de organisatie. 

 Je hebt affiniteit met duurzame mobiliteit in het algemeen, fietsen in het bijzonder.  

http://www.defietsambassade.gent/
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 Kennis van regelgeving binnen de sociale economie is een pluspunt 

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

 
 
Loon- en arbeidsvoorwaarden 
 

 Contractuele voltijdse aanstelling  voor onbepaalde duur met verloning op schaalniveau B1-B2, met inachtneming van 

relevante anciënniteit. 

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

 Je werkt conform de uurregeling zoals vastgelegd in het arbeidsreglement (i.c. glijdende werktijdregeling).  

 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: 16 juli 2018 
Uiterste datum om zich kandidaat te stellen: 17 augustus 2018 
Bij selectie: schriftelijke test op 24 augustus 2018 
Bij selectie na de schriftelijke test: gesprek op 30 augustus 2018 
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