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Vacature coördinator Mobipunt vzw 

 
 

Mobipunt vzw werd in 2019 opgericht door Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte en 

Taxistop. Deze organisaties lanceerden het concept mobipunten in Vlaanderen. 

Mobipunten zijn knooppunten waar je kan overstappen of toegang hebben tot 

verschillende vormen van mobiliteit: openbaar vervoer, fietsen of gedeelde mobiliteit.  

 

De vereniging streeft naar een uitgebreid netwerk van mobipunten en draagt zo bij tot 

een modal shift en meer leefbare buurten in stedelijke en landelijke kernen.  

Mobipunt vzw zorgt ervoor dat er een coherent beleid gevoerd wordt over de grenzen 
van gemeenten en vervoerregio’s heen. De vzw stimuleert elk individueel initiatief maar 
waakt over de kwaliteit en uniformiteit. Door elk individueel mobipunt te connecteren 
met het netwerk van mobipunten, wordt elk mobipunt sterker.  

Mobipunt vzw bereikt haar doelstellingen door samen te werken met gemeenten, 
intergemeentelijke samenwerkingen en de Vlaamse overheid. De vereniging 
ondersteunt overheden en biedt een digitaal platform en informatiezuilen aan. 

Functie 

Als coördinator van Mobipunt vzw ben je het eerste teamlid van de organisatie. 50% van je tijd 

sta je in voor de uitbouw van de organisatie. 50% van je tijd zorg je voor het genereren van 

inkomsten.  

 

Je bent verantwoordelijk voor de uitbouw van de organisatie. 

● Je bouwt een solide administratieve en financiële structuur uit 

● Je bent het aanspreekpunt van de organisatie 

● Je werkt nauw samen met Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte en Taxistop. Je 

delegeert taken en coördineert de samenhang 

● Je zorgt voor een constructieve samenwerking met de Vlaamse overheid 

● Je staat nauw in contact met de mobipunt-initiatieven in Brussel en Wallonië 

 

Je bent verantwoordelijk voor het genereren van inkomsten voor de organisatie. 

● Je werkt een communicatieplan uit en maakt de dienstverlening van de organisatie bekend 

● Je genereert nieuwe samenwerkingen en projecten 

Profiel 

● Je bent heel communicatief: je slaagt erin om snel een goede band op te bouwen met de 

oprichtende organisaties van de vereniging en met diverse overheden 

● Je staat sterk genoeg in je schoenen om de nieuwe organisatie te dragen en zelf een 

duidelijke structuur te creëren. Je kan er mee overweg om taken volgens de krijtlijnen van 

het bestuur uit te voeren 

● Je hebt ondernemerschap in je 

● Je schrikt er niet voor terug om onderweg te zijn: Regelmatige bezoeken aan partners in 

elke Vlaamse provincie 
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● Je hebt bij voorkeur enige kennis over duurzame mobiliteit. Het thema boeit je en je gaat 

daarom graag proactief op zoek naar meer informatie 

 

Competenties 

 

● Uitstekende kennis Nederlands en goede kennis Frans en Engels 

● Je bent proactief in het leggen van contacten 

● Je kan vlot en overtuigend presenteren 

● Je kan een actieplan uitwerken en gefaseerd uitvoeren 

● Je hebt een dynamische visie over het organiseren van een nieuwe organisatie 

● Je hebt bij voorkeur enige voorkennis van duurzame mobiliteit 

● In het bezit van Rijbewijs B 

 

 

Praktisch 

● Voltijds contract onbepaalde duur op basis van een 38-urenweek 

● Flexibel uurrooster 

● Correcte verloning met enkele extralegale voordelen 

● Je vaste werkplaats is het kantoor van Taxistop en Autodelen.net nabij station Gent-Sint-

Pieters of het kantoor van Infopunt Publieke Ruimte te Antwerpen 

Hoe solliciteren? 

Je stuurt een motivatiebrief en aparte CV ten laatste op 16 mei 2020 – 22u59 naar 

Mobipunt vzw (hallo@mobipunt.be). Vermeld “sollicitatie” in het onderwerp van je e-mail. 

Sollicitatiegesprekken zijn voorzien de week nadien. 

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Angelo Meuleman, tel. 

0476 477661. 

 

 


