TRAJECT ZOEKT VERSTERKING
Het mobiliteitsplan voor de stad Kortrijk, fietssnelwegen in Vlaanderen, een parkeeronderzoek voor een
nieuw bedrijventerrein, locatieadvies voor een supermarktketen, … Dit is nog maar een voorsmaakje van de
interessante projecten die Traject al op de planning heeft staan voor 2021. Bovendien komen er dagelijks
projecten bij. Daarom zijn we op zoek naar projectmedewerkers en -managers om ons team te versterken.

JOUW PROFIEL
 Je hebt een sterke interesse in verkeer en mobiliteit
 Je kan een probleemstelling reduceren tot zijn essentie en via gericht onderzoek naar een oplossing
werken

 Je beschikt over de nodige presentatieskills en je hebt een vlotte pen
 Je bent flexibel, niet bang om tegen deadlines te werken en gaat goed om met onverwachte
omstandigheden

 Voor de functie van projectmanager is minstens 3 jaar werkervaring vereist

ONS AANBOD
 Boeiende mobiliteitsprojecten voor overheden en private klanten
 Zeer gemotiveerde en toffe collega’s met verschillende achtergronden (geografen,
mobiliteitswetenschappers, ingenieurs, economisten en sociale wetenschappers, …)

 Een groeiend bedrijf met een multidisciplinaire kijk op mobiliteit
 Een gloednieuw kantoor vlakbij Gent Sint-Pieters
 Aandacht voor jouw persoonlijk welbevinden, met maximale flexibiliteit in waar en wanneer je werkt
 Een competitief verloningspakket, inclusief mobiliteitsbudget en opleidingsmogelijkheden op maat

MEER INFO
Een vacature zegt natuurlijk niet alles. Daarom nodigen we je graag uit voor ons virtueel jobcafé op 7 januari
om 17h, waar onze collega’s Kristof, Celine en Vincent jou wat meer vertellen over de manier van werken bij
Traject en de inhoud van deze functies. Wil je deelnemen aan het jobcafé? Stuur dan een mailtje naar onze
office manager Louise (louise@traject.be) met vermelding ‘jobcafé Traject’ en zij bezorgt jou na de
kerstvakantie de link en de nodige informatie.
Kan je niet aanwezig zijn tijdens het jobcafé? Bel gerust 09 312 34 33 voor meer informatie.
Overtuigd? Bezorg ons dan voor 15 januari jouw cv en motivatiebrief via louise@traject.be

Traject NV

