
Met zo’n 3900 medewerkers en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd 

worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest. 

 

De missie van de dienst Mobiliteit en Openbare Ruimten bestaat erin de opmaak en 

opvolging te verzekeren van de verschillende plannen rond mobiliteit en openbare ruimte. 

De dienst coördineert de werken rond mobiliteit en openbare ruimte die uitgevoerd worden 

door andere diensten van de Stad of door andere overheden.  

 

De dienst adviseert het College op vlak van mobiliteit voor het volledige grondgebied en 

brengt voorafgaande adviezen uit rond interne en externe projecten rond mobiliteit en 

openbare ruimte. Hij laat studies uitvoeren rond de aanleg van wegen of groene ruimten. 

Tenslotte verzekert de dienst ook het administratieve luik van de verschillende commissies 

rond mobiliteit en openbare ruimte en bereidt informatiecampagnes en acties voor die door 

het College gevraagd worden.   

 

De Stad Brussel is op zoek naar twee coördinatoren technische projecten (M/V/X) 

voor de Dienst Mobiliteit en Openbare Ruimten 

 

 
VEREIST DIPLOMA 

Master in een technische richting of een richting die verband houdt met mobiliteit. 

Een getuigschrift van mobiliteitsadviseur vormt een troef.  

 

 

MISSIE 

Als mobiliteitsadviseur coördineer je en volg je projecten op rond mobiliteit of die een impact 

hebben op de mobiliteit binnen het grondgebied van de Stad Brussel. Je werkt in een 

landschapsbureau maar begeeft je ook regelmatig op het terrein. Je komt in contact met de 

verschillende directies van het Departement Stedenbouw, met verschillende gewestelijke 

instellingen (Brussel Mobiliteit, Perspective.Brussels, Beliris, MIVB, Politie) en de andere 

departementen van de Stad. Je bent de schakel tussen de stadsdiensten en de bevolking.  

 

TAKEN 

• Je voert onderzoek naar de haalbaarheid van mobiliteitsplannen, je ontwerpt 

mobiliteitsplannen en volgt studies rond de impact ervan op 

• Je brengt advies uit over mobiliteit in het kader van stedenbouwkundige en 

infrastructuurprojecten, op aanvraag van het College … 

• Je analyseert en brengt technisch advies uit over inrichtingsplannen die ingediend 

worden door gewestelijke spelers 

• Je leidt overlegvergaderingen tussen de verschillende departementen 

• Je vormt de schakel tussen de bevolking (verenigingen, buurtcomités) en het College. Je 

bent in staat projecten te synthetiseren en voorstellen voor te leggen aan het College 

• Je maakt speciale lastenboeken op samen met de dienst openbare aanbestedingen 

 

PROFIEL 

• Je bent in staat een productieve samenwerking uit te bouwen met interne en externe 

partners 

• Je hebt een goede kennis van mobiliteit en de reglementering hierrond 

• Je kent het grondgebied van de Stad Brussel 

• Je kan je werk plannen aan de hand van plannings- en opvolgingstools 

• Je hebt ervaring in projectbeheer en het animeren van vergaderingen 

• Je kan lasten boeken opmaken 

• Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands en het Frans 

 

 

 

AANBOD 



• Een voltijds vervangingscontract en een contract van onbepaalde duur 

• Maandelijks brutosalaris: minimum 3118,49 euro (eventueel verhoogd in functie van 

eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor 

het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online 

loonsimulator.  
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de 

vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een 

hospitalisatieverzekering 

• Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing 

• Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het 

UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair 

Kinderziekenhuis Koningin Fabiola) 

 

INLICHTINGEN 

• bij het Departement HR - Dienst Werving  

Administratief Centrum 

Anspachlaan 6 (13de verdieping) 

1000 Brussel 

02 279 24 20 

• openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u 

 

SOLLICITEREN 

• Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste 

diploma) ten laatste op 7/07/2021 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste 

documenten) worden niet in aanmerking genomen. 

• Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de 

Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch 

uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in 

aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en 

technische competenties.  

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen 

onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.  

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden 

met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure 

of voor de integratie binnen onze administratie. 

 

https://loonsimulator.brussel.be/

