Vacature

GoodPlanet zoekt een

projectmanager (m/v/x)

Om verschillende projecten binnen het Programma mobiliteit in goede banen te leiden,
zoekt GoodPlanet een Projectmanager.
Over GoodPlanet Belgium
GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een
duurzame samenleving. Via onze projecten, campagnes en workshops verspreiden we kennis en
planten we zaadjes voor verandering. We maken duurzame ontwikkeling concreet, haalbaar en
aantrekkelijk. Altijd met een positieve blik en een hoopvolle insteek. Jaarlijks inspireren en activeren
onze 80 medewerkers en tientallen vrijwilligers meer dan 500.000 kinderen, jongeren en
volwassenen over heel België.
Ontdek meer op onze website: goodplanet.be/nl/over-ons

Jouw rol en taken:
Als ervaren projectmanager leid je een aantal educatieve mobiliteitsprojecten in goede banen.
•
•

•

•

Je begeleidt ten minste twee Brusselse projecten binnen de thema’s mobiliteit en
verkeersveiligheid: de Schoolvervoerplannen en Street Motion.
Je verzorgt de dagelijkse opvolging, de contacten met opdrachtgevers en geldschieters, de
interne en externe inhoudelijke en financiële rapportage, en de bestendiging van de
projecten in de toekomst.
Om het contact met de basis niet te verliezen, ga je zelf regelmatig ook als
duurzaamheidscoach werken in de scholen:
o Je begeleidt werkgroepen (leerkrachten, ouders, personeel) in de scholen en
groepen adolescenten in het uitvoeren van hun Schoolvervoerplan.
o Je ondersteunt je collega’s in andere scholen als een echte teamspeler.
Je vertaalt de visie van Goodplanet naar jouw projecten.
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•
•
•
•

Je herwerkt met je team de pedagogische inhoud van je projecten: je draagt bij aan de
creatie van educatieve pakketten en workshops gericht naar leerkrachten en leerlingen.
Waar nodig meet je de impact en heroriënteer je de doelen van je projecten.
Je stuurt een aantal coaches aan als directe leidinggevende, organiseert geregeld
bijeenkomsten en zorgt voor een aangename dynamiek.
Omdat je al wat ervaring hebt als projectmanager, kan je ook de junior en medior
projectmanagers in onze organisatie mee adviseren en begeleiden.

Dit profiel zoeken we:
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Je hebt minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig en minstens drie jaar ervaring als
projectmanager en minstens één jaar relevante ervaring in het begeleiden/coachen van
groepen (vormingswerk, jeugdvereniging, onderwijs, …).
Je hebt een zeer goede thematische expertise van het thema duurzame mobiliteit
(herovering van de openbare ruimte, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, gender en mobiliteit,
klimaat, verplaatsingsmodi, schoolmobiliteit), en bovendien kennis van het werkveld en het
netwerk met betrekking tot dit thema, voornamelijk in de Brusselse context.
Je kan overtuigen en sensibiliseren binnen de mobiliteitsvisie van Goodplanet.
Je kan samenwerken met het Vlaamse netwerk van actieve mobiliteit in Brussel en
Vlaanderen.
Je ben expert in het begeleiden van groepen volwassenen en doet daarbij innoverende
ideeën opborrelen.
Je bent vertrouwd met het doelpubliek (kinderen, jongeren en volwassenen in
schoolcontext), hun dagelijkse realiteit en bezorgdheden, en hebt inzicht in het functioneren
van het onderwijssysteem, overheden en de bedrijfswereld.
Je kent de pedagogische principes van EDO (educatie voor duurzame ontwikkeling) en hebt
een rijke pedagogische ervaring.
Je weet hoe je impact kan meten en genereren.
Je bent in staat om meerdere projecten tegelijk te beheren en om complexe projecten met
verschillende partners en stakeholders op te volgen.
Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden:
o Structuur aanbrengen, plannen, organiseren en prioriteiten stellen, vormt voor jou
geen probleem.
o Je bent een echte teamspeler die goed communiceert en graag met anderen
samenwerkt om een gezamenlijk doel te bereiken.
o Je bent klantgericht, onderhoudt contacten en zoekt het midden tussen de wensen
en behoeften van de klant en het belang van GoodPlanet.
o Je stelt je flexibel op, met het oog op het doel dat je wenst te bereiken.
Je beschikt over volgende people-managementvaardigheden:
o Je coördineert heel goed taken en medewerkers om je project vlot te laten verlopen
en je projectdoelen te behalen.

•
•
•
•

o Je bent een goede coach: je motiveert en stimuleert anderen tot persoonlijke
ontwikkeling.
o Je bewaakt de prestaties en houdt het welzijn van je team op peil.
o Dankzij jouw goede visie kan je een duidelijk kader scheppen om je team optimaal te
laten samenwerken aan de gemeenschappelijke doelen.
Je verplaatst je zelf met actieve verplaatsingsmodi of het openbaar vervoer.
Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede actieve kennis van het
Frans, zowel schriftelijk als mondeling. Tweetaligheid Nl/Fr is een pluspunt.
Je kent het standaard Microsoft Office pakket.
Je bent onmiddellijk beschikbaar.

Dit bieden we je:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een contract van 4/5 tot 5/5 (bespreekbaar) van onbepaalde duur.
Samenwerken met een enthousiast en multidisciplinair team.
Mogelijkheid tot thuiswerk (ook na deze corona-tijden)
Grote flexibiliteit bij het inplannen van je werkuren.
Verloning volgens barema PC 329.03.
Een maaltijdcheque per gewerkte dag.
Een kilometervergoeding voor verplaatsingen met de fiets.
Volledige terugbetaling van verplaatsingen met openbaar vervoer.

Zo kan je solliciteren:
Stuur je cv samen met een korte motivatie per mail met onderwerp “sollicitatie PM mobiliteit” naar
vacature@goodplanet.be

Selectieprocedure
1) Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv
2) Sollicitatiegesprek op kantoor in Brussel
3) Indiensttreding zo snel mogelijk

