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Word jij onze nieuwe 

 Program Coordinator Mobiliteit? 

 
Heb jij een frisse kijk op duurzame mobiliteit en zin om samen met GoodPlanet allerlei 
zaken te doen bewegen? Wij willen een nieuwe wind doen waaien doorheen ons 
mobiliteitsprogramma om een uitdagende visie op mobiliteit te realiseren in Brussel en 
Vlaanderen. Daarvoor zoeken we een gedreven programmacoördinator om ons 
enthousiast team van zinzoekers te vervolledigen. 
 
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. Steeds met een positieve blik en een hoopvolle insteek. Jaarlijks inspireren en 

activeren onze 100 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 Program Coordinator rond het thema mobiliteit zijn je voornaamste taken: 

• De strategische visie van je programma ontwikkelen met focus op regio Vlaanderen.  

• Het opbouwen van inhoudelijk expertise. 

• De rol van uniek aanspreekpunt bij de partners opnemen, maar ook netwerken en nieuwe 

partnerschappen uitbouwen. 

• De ontwikkeling en het beheer van het programma mobiliteit verzekeren op vlak van 

personeel, budgetten, administratie en communicatie in samenwerking met de 

ondersteunende diensten en de Program Director. 

• De performantie van de verschillende projecten opvolgen. 

https://www.goodplanet.be/nl/over-ons


 
 

 

• Zorgen voor een goede dynamiek in je team, bestaande uit Project Managers en 

Duurzaamheidscoaches. Deze projectteams aansturen, het welzijn bewaken, motiveren in 

hun ontwikkeling en het behalen van hun doelstellingen.  

• Zorgen voor een optimale communicatie, zowel intern als extern. 

• Je rapporteert aan de Program Director, die eindverantwoordelijkheid draagt voor 

verschillende programma’s.  

Naast de coördinatie van het programma mobiliteit, neem je ook zelf verantwoordelijkheid op als 

Project Manager voor enkele educatieve projecten rond het thema duurzame mobiliteit en 

verkeersveiligheid.  

 
Dit profiel zoeken we : 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in projectmanagement en minimaal 5 jaar beroepservaring. 

• Je beschikt over een goede thematische expertise van het thema duurzame mobiliteit 

(terugwinnen van publieke ruimte, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, gender en mobiliteit, 

klimaat, transportmodi, schoolmobiliteit).  

• Je hebt een innovatieve visie rond duurzame mobiliteit en veel zin om deze uit de dragen. 

• Kennis van het werkveld en van het netwerk rond duurzame mobiliteit, voornamelijk in 

Brusselse en Vlaamse context is zeker een pluspunt. 

• Je bent een kei in projectmanagement. 

• Je kan met verschillende soorten partners werken (openbaar, privé…)  

• Je beschikt over volgende gedragsvaardigheden: 

o Je werkt graag samen met partners aan een gemeenschappelijk doel: je hecht belang 

aan overleg en dialoog. 

o Je kan een lange termijn visie ontwikkelen en ze concreet maken in doelstellingen en 

acties. 

o Je geeft blijk van ondernemerschap: je denkt in termen van mogelijkheden en durft 

nieuwe wegen in te slaan. 

• Je beschikt over de nodige people management-vaardigheden:  

o Je stimuleert en motiveert anderen tot persoonlijke ontwikkeling. 

o Je bent in staat de prestaties van je team te bewaken en op peil te houden.  

o Je schept het kader waarbinnen jouw teamleden vol vertrouwen aan een 

gemeenschappelijk doel kunnen werken. 

• GoodPlanet is een tweetalige organisatie. Jouw kennis van het Nederlands is uitstekend en 

je spreekt en begrijpt vlot Frans. Bovendien heb je ook een goede kennis van het Engels 

• Je hebt minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig. 

• Je kent het standaard Microsoft Office pakket. 

• Je verplaatst je zelf met actieve verplaatsingsmodi of het openbaar vervoer. 

• Idealiter ben je op korte termijn beschikbaar.  

 



 
 

 

Dit bieden we je: 

• Een contract van onbepaalde duur, bespreekbaar 4/5 of 5/5. 

• Een gedegen periode van opleiding en nauwe samenwerking met de huidige Program 

Coordinator om je nieuwe taken eigen te maken. 

• Samenwerken en uitwisselen met een enthousiast en multidisciplinair team: niet alleen 

binnen je eigen programma, maar ook met de andere Program Coordinators.  

• Mogelijkheid tot thuiswerk met thuiswerkvergoeding.  

• Grote flexibiliteit bij het inplannen van je werkuren.  

• Correcte verloning volgens barema.  

• Een 13e maand.  

• 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 PC mobiliteit” naar 

vacature@goodplanet.be.  

 

Selectieprocedure 

1) Eerste selectie op basis van motivatiebrief en cv. 

2) Sollicitatiegesprekken op kantoor in Brussel. 

3) Indiensttreding bespreekbaar (voorkeur mei 2023).  
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