Mobiel 21 vzw werft aan
MEDEWERKER VERKEERSVEILIGHEID (M/V)
(VACATURE BINNEN HET STARTBANENPROJECT VERKEERSVEILIGHEID)

Omschrijving van de functie
Ben je jonger dan 26 jaar, heb je GEEN diploma secundair onderwijs en voel je er
wel iets voor om te werken aan de verkeersveiligheid van schoolomgevingen?
Dan is een job als startbaner Verkeersveiligheid (VeVe'er) misschien wel iets voor
jou! Mogelijk kan je deel uitmaken van het enthousiaste en jonge team van
Mobiel 21 vzw, beweging voor duurzame mobiliteit.
Het takenpakket
Het takenpakket bestaat uit:
-

organisatie en ondersteuning van verkeerseducatieve projecten;
uitwerken van verkeerseducatief materiaal;
ondersteuning bij het geven van fietslessen;
ondersteuning van de projectmedewerkers mobiliteit en verkeer;
uitvoeren verkeersonderzoek;
opvolging infrastructuur- en parkeerproblematiek in schoolomgevingen;
beantwoorden van vragen van scholen die deelnemen aan de nationale
campagne Woensdag Samdag;
het onderhouden van project- of campagnewebsites;
ondersteuning bieden bij tal van mobiliteitsevents.

Bovenstaand overzicht geeft weer welke taken in het verleden door startbaners
bij Mobiel 21 werden uitgevoerd. Dit kan nog wijzigen. We zoeken immers steeds
samen met de startbaner naar het meest passende takenpakket.
Deze startbaan combineren met een studie/opleiding
Jongeren die werken in het VeVe-project krijgen de kans om aanvullende
opleidingen (bv. Examencommissie, Secundair Volwassenenonderwijs, VBABopleiding, SYNTRA-opleiding) te volgen.
Zo heb je nadien een extra troef in handen om duurzaam ingeschakeld te worden
in de arbeidsmarkt. In overleg met Mobiel 21 wordt een educatief-verlofregeling
voor de startbaner vastgelegd.
Meer informatie hierover vind je op de website van de Vlaamse Overheid.
Vereisten
-

jonger zijn dan 26 jaar;
laaggeschoold zijn dwz. je behaalde geen diploma secundair onderwijs (max. 5 de jaar

-

in het bezit zijn van alle politieke en burgerlijke rechten;
recent bewijs van goed gedrag en zeden (MODEL 2) kunnen aanleveren;
medisch geschikt zijn;
Nederlandstalig zijn;
klantvriendelijk en behulpzaam zijn;
over communicatieve en administratieve vaardigheden beschikken;
vertrouwdheid met de computer (basisprogramma’s) hebben.

ASO, TSO of KSO afgewerkt of max. 6de jaar BSO afgewerkt)

Praktisch
-

Voorziene datum indiensttreding is 7 oktober 2016.
Contract van bepaalde duur van 1 jaar (met mogelijkheid tot verlenging van
1 jaar als de startbaner in het eerste tewerkstellingsjaar start met een
opleiding).
De startbaners VeVe worden uitbetaald door het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, departement Onderwijs, op basis van barema 229 (bruto
maandloon € 1790,21).

Meer info
Meer informatie over onze werking en projecten via www.mobiel21.be
Meer informatie over het startbanenproject via www.ond.vlaanderen.be/veve
Sollicitatiebrief met gemotiveerd schrijven (en duidelijke vermelding sollicitatie
startbaner) en curriculum vitae opsturen voor 30 oktober 2016 naar
secretariaat@mobiel21.be of Mobiel 21 vzw, t.a.v. Marjan Frederix, Vital
Decosterstraat 67A/0101, 3000 Leuven.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een mondeling gesprek met
praktische proef. Meer info over de jobinhoud bij mevrouw Marjan Frederix
(marjan.frederix@mobiel21.be).

