
 

Gemeentebestuur Schilde 

AANGEBODEN FUNCTIE VIA AANWERVING 

Functienaam Projectmedewerker B1-B3 

Functie Projectmedewerker mobiliteit B1-B3 

Statuut Contractueel  

Prestatiebreuk Voltijds (38/38) OF deeltijds (30,4/38) 

Aantal jobs 1 

Periode van 
tewerkstelling 

Onbepaalde duur 

Functieomschrijving Wij zijn op zoek naar een creatief en dynamisch iemand die mee wil 
instaan voor het duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Je kunt 
projectmatig werken aan specifieke mobiliteitsprojecten zoals het 
herzien van het mobiliteitsplan in functie van het vervoerregioplan, 
mobiliteitsdeelsystemen,… Je kunt zelfstandig werken, maar vindt het 
ook boeiend om probleemoplossend en resultaatgericht samen te 
werken met interne en externe partners. Onder meer volgende taken 
behoren tot je takenpakket: 

• Opvolgen van grote investeringsprojecten inzake mobiliteit tijdens 
de ontwerpfase; 

• Trekken van de gemeentelijke verkeerscel; 

• In overleg gaan met gemeentelijke stakeholders en opmaken van 
beleidsadviezen; 

• Taken inzake verkeerveiligheid en mobiliteit van openbaar domein; 

• Opzetten, beheren, budgettair bewaken en rapporteren over 
diverse projecten inzake mobiliteit. 

Algemene toelatings- en 
aanwervingsvoorwaarden 

Algemene voorwaarden: 

• Burgerlijke en politieke rechten genieten. 

• Van onberispelijk gedrag zijn. Een uittreksel uit het Strafregister van 
het gemeentebestuur van de woonplaats is vereist en mag niet 
ouder zijn dan 3 maanden. Als daarop een ongunstige vermelding 
voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting 
voorleggen. 

• Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in 
overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van 
het personeelslid bij de uitvoering van het werk. 

• Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de 
wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 
18 juli 1966. 

Extra specifieke voorwaarden voor een contractuele functie: 

• Tot het wettige verblijf in België zijn toegelaten. 

• Een algemene toegang hebben tot de arbeidsmarkt. 

Aanbod en voordelen • Geïndexeerd bruto maandsalaris:  
min. 2.509,94 euro – max. 4.229,17 euro. 

• Alle overheidservaring en max. 10 jaar relevante ervaring in de 
privésector tellen mee voor de berekening van het loon. 

• Maaltijdcheques van 8 euro. 

• Hospitalisatieverzekering. 

• Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer voor woon-
werkverkeer. 

• Glijdende werkuren 

• Permanente bijscholing voor je vakgebied. 

Plaats van tewerkstelling 2970 Schilde 
 



Bereikbaarheid Met het openbaar vervoer: bushalte vlakbij 
Met de fiets: fietsenstalling beschikbaar 
Met de wagen: parking beschikbaar 

GEZOCHT PROFIEL   

Werkervaring & studies Houder zijn van: 

• Een diploma bachelor of daarmee gelijkgesteld onderwijs, bij 
voorkeur een graduaat verkeerskunde of 
mobiliteitswetenschappen. 

Competenties • Samenwerken 

• Dienstbaar zijn 

• Loyaal handelen 

• Resultaatgerichtheid tonen 

• Zichzelf ontwikkelen 

SOLLICITATIEPROCEDURE  

Verloop • Schriftelijke proef (competentieproef en gevalstudie): donderdag 9 
september 2021 

• Mondelinge proef: donderdag 23 september 2021 

KANDIDATUUR INDIENEN  

Hoe  Bezorg je cv, motivatiebrief en kopie van je diploma enkel via het 
formulier dat je vindt op www.schilde.be/projectmedewerker-
mobiliteit 

Uiterste datum Vrijdag 27 augustus 2021 

MEER INFORMATIE  

Contact Personeel en organisatie 
Ria Jacobs  
03 380 16 24 
ria.jacobs@schilde.be 
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