
 

 

 

 

Cambio Belgium zoekt 

 Projectmedewerker (M/V/X) 

 

 

Cambio is autodeel aanbieder sinds 2002 en actief in ca 100 steden en gemeenten in België. 

Cambio wil mensen helpen leven zonder eigen wagen, dankzij een slimme mix van 

verschillende vervoersmiddelen. Autodelen vormt samen met te voet, per fiets en trein-

tram-bus een volwaardig alternatief voor een eigen wagen. Door te delen creëren we meer 

mobiliteit met minder wagens.  

Ca 65.000 autodelers maken ondertussen gebruik van meer dan 2000 cambio-wagens. 

Cambio Belgium geeft ondersteuning aan haar dochters cambio Vlaanderen, Brussel en 

Wallonië en heeft daarvoor een team van een tiental medewerkers die elk op hun eigen 

terrein hun steentje bijdragen. 

Cambio Belgium is op zoek naar een project medewerker die ook vlot zijn/haar weg vindt in 

de wereld van congressen, seminaries en studiedagen. 

Plaats van tewerkstelling ► kantoor Gent (op 100 meter van station Gent-St-Pieters) en 
kantoor Brussel (vlakbij metrostation Naamsepoort). 

 

 

• Je komt terecht in een enthousiast team, waarin ieder zijn specialiteiten en taken heeft, 

en waar ook een aangename groepsdynamiek heerst. 

• Nadat je de werking en de interne procedures en software grondig hebt leren kennen, 

neem je als inhoudelijk medewerker het voortouw in de dossiers die jou worden 

toegewezen. 

• Daarnaast ben je aanwezig op relevante congressen en studiedagen en onderhoud je 
de contacten met de bredere (auto)deelsector en in politieke omgeving. 

• Wanneer nodig, sta je ook je collega’s bij cambio België bij in andere projecten. 

Wat is/doet cambio Belgium? 

 

Jobinhoud 
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• Je bent tweetalig (Nederlands/Frans). 

• Je communiceert vlot in beide talen, zowel geschreven als gesproken. 

• Je spreekt ook voldoende Engels. 

• Je kan zowel in team als zelfstandig werken. 

• Je kan vlot met computers overweg. 

• Je hebt al enkele jaren relevante werkervaring in een gelijkaardige functie.  
• Je legt gemakkelijk contact en houdt van netwerken. 
• Je hebt affiniteit met duurzame mobiliteit. 

• Je hebt een rijbewijs B. 

 

 

 

• Een afwisselende job inhoud 

• Een aangename werkomgeving in een groeiende organisatie  

• Onmiddellijke indiensttreding (of zodra beschikbaar) 

• Een voltijds contract (38u) van onbepaalde duur met flexibele invulling 

• Correcte verloning met enkele extralegale voordelen 

• Openbaar-vervoerabonnement voor woon-werkverkeer 100% terugbetaald. 

 

Profiel 

Wij bieden aan: 

Solliciteren kan via email.  
Stuur je cv én een motivatiebrief in het Frans of Nederlands naar  

belgium@cambio.be.  
Voor meer informatie, neem contact op met Ward Docx (09/242.32.35). 

http://www.cambio.be/
mailto:belgium@cambio.be?subject=Vacature-inhoudelijke%20medewerker-%20cambio%20Belgium

