VACATURE Autodelen.net
½ projectmedewerker voor onmiddellijke indiensttreding
De vzw Autodelen.net is het Vlaams Netwerk Autodelen en heeft als doel de ecologische, sociale en
economische voordelen van autodelen te maximaliseren. We behartigen de belangen van alle vormen
van autodelen en zetten o.a. projecten en partnerships op met lokale overheden, autodeelorganisaties
en mobiliteits- en milieuverenigingen. Samen met Natuurpunt en Partners Meetjesland zet
Autodelen.net een project op om autodelen in het Meetjesland te versnellen, met focus op het betrekken
van bijzondere doelgroepen. We zoeken hiervoor een gedreven halftijdse projectmedewerker voor 2018
en 2019. Je werkplek is voornamelijk op het kantoor van Natuurpunt en Partners Meetjesland in Eeklo.

Taakomschrijving:
Coördinatie en uitvoering van een autodeelproject (inhoudelijk, administratief en financieel) in het
Meetjesland met een looptijd van twee jaar. De voornaamste doelstellingen van het project zijn:


Het voortzetten en uitbreiden van het project ‘Autodelen Meetjesland’ (zie ook
www.autodelenmeetjesland.be).



Het opzetten van minstens 5 autodeelprojecten in het Meetjesland.



Het betrekken van niet-traditionele doelgroepen bij het opzetten van autodeelprojecten.



De organisatie van minstens 2 opleidingen voor vrijwilligers om autodeelspecialist te worden.



Het organiseren van minstens 20 info-momenten autodelen.



Aanwezigheid op minstens 10 lokale events om autodelen te promoten.



Samenwerking met minstens 5 lokale partners (bv. overheden, mindermobiele centrales,
zorginstellingen,..) ter promotie en/of installeren van autodelen.



Organisatie van een living lab met aandacht voor personen die minder mobiel zijn (bv. personen
met mobiliteitsbeperking, zonder rijbewijs, senioren) waarbij geëxperimenteerd wordt bv.
boodschappendiensten, het boeken van een deelwagen inclusief chauffeur,…



De organisatie van een regio-overschrijdende (ook voor de andere Leader-regio’s in OostVlaanderen) workshop ‘autodelen organiseren en ondersteunen buiten de stad’ voor lokale
besturen en organisaties in het Meetjesland.



De opmaak en verspreiding van een handleiding voor lokale besturen om autodelen structureel
te
integreren in het lokaal beleid, met aandacht voor het bereiken van bijzondere doelgroepen.

Vaardigheden:


Je bent gedreven, neemt initiatief, kan planmatig en zelfstandig werken, je bent communicatief
en flexibel, kan omgaan met stress en beschikt over een gezonde groepsgeest.



Je bezit uitstekende communicatieve vaardigheden op vlak van spreken voor een groep en in
contacten met (lokale) overheden en regionale partners.



Je beschikt over sterke redactionele vaardigheden en bent vertrouwd met MS Office en sociale
media.



Een brede interesse in de globale milieu- en mobiliteitsproblematiek strekt tot aanbeveling.



Je hebt ervaring en/of bent vertrouwd met de relevante aspecten van het verenigingsleven en
de natuur- en milieubeweging in het bijzonder



Je bent loyaal en kan je vinden in de missie en doelstellingen van Autodelen.net én van
Natuurpunt en Partners Meetjesland,



Je wenst je te engageren voor de looptijd van het project (tot 31/12/19).

Wij bieden:


De mogelijkheid om jezelf te ontplooien in een jonge, dynamische en exponentieel groeiende
sector met een sterke maatschappelijke impact.



Een diverse jobinvulling en een uitgebreid takenpakket waarin jouw initiatief centraal staat.



Diverse contacten binnen de milieu- en mobiliteitssector, lokale overheden, bedrijven en
verenigingen.



Een aangename werkplek vlakbij het station van Eeklo.



Functiegerichte verloning, maaltijdcheques en volledige terugbetaling van woon-werkverkeer
met het openbaar vervoer of fietsvergoeding



Barema PC 329, salarisschaal B1c, max. 5 jaar anciënniteit



Halftijds contract van bepaalde duur (tot 31/12/2019), onmiddellijke indiensttreding

Praktisch:
o

Avondwerk en occasioneel weekendwerk maken deel uit van de functie.

o

Brief plus CV ten laatste op 7 januari 2018 mailen naar jeffrey@autodelen.net en
gaea@npmeetjesland.be. Meer informatie betreffende de jobinhoud: Jeffrey Matthijs, 0495/88.34.98
of jeffrey@autodelen.net

o

Inzake aanwerving maakt Autodelen.net werk van een actief diversiteits- en gelijke kansenbeleid.

