
Projectmedewerker Mpact
Bij Mpact zijn we al een eindje (sinds 1975 zelfs!) actief in de deeleconomie. Wij zijn
ervan overtuigd dat we zaken zoals voertuigen, ritten en vakantiewoningen efficiënter
kunnen organiseren door ze te connecteren en te delen. Ons motto is dan ook: meer
met minder. Meer gezelligheid, publieke ruimte, duurzaamheid, … en minder vervuiling,
grondstoffengebruik, kosten…

Met Mpact (vroeger trouwens bekend als Taxistop) willen we als organisatie een
positieve impact hebben op de mens en onze leefomgeving. We doen dit aan de hand
van drie pijlers:

● Concrete oplossingen: Carpool, MobiCalendar, Cozywheels, Mobitwin (Minder
Mobielen Centrales), Holidaysitting en Huisruil

● Innovatie: (Europese) projecten rond Mobility-as-a-Service, sociale inclusie,
Mobipunten, …

● Bewustmaking: campagnes en beleidswerk

Mpact is uitgegroeid tot een gezonde en groeiende organisatie die samen met haar 
spin-offs cambio, Traject en Olympus, meer dan 100 personen tewerkstelt in België.

Functie

Als projectmedewerker word je deel van ons projectteam. We zijn op dit moment met 9 
mensen, waaronder collega’s die op projecten, op diensten en op communicatie werken. 
Intern werken we samen met de teams van de balie, boekhouding en IT, plus de 
Franstalige vleugel in Wallonië en Brussel.

Jouw job zou uit 3 delen bestaan:

● Diensten: uitbouw en promotie van Mpact-diensten, zoals Holidaysitting en een
fietsdeel bibliotheek, bij (potentiële) gebruikers, lokale besturen en organisaties in
Vlaanderen.

● Community: ondersteuning van de verschillende Mpact-diensten bij het
opbouwen van een community van vrijwilligers en gebruikers.

● Projecten: de uitvoering van lokale en internationale innovatieprojecten rond
gedeelde en inclusieve mobiliteit

Profiel

Je bent een teamspeler die ook vlot contacten legt met externen. Je hebt vaak leuke
ideeën en een sterke visie en kan deze ook vlot en duidelijk communiceren. Je straalt
vertrouwen en professionaliteit uit.

Je schrikt er niet voor terug om onderweg te zijn: bezoeken aan partners in elke
Vlaamse provincie en eventueel sporadisch een buitenlandse dienstverplaatsing.

Je neemt je verantwoordelijkheid om je taken goed te plannen en ze efficiënt en
nauwgezet uit te voeren. Je neemt zelf initiatief. Je hebt voldoende maturiteit om



zelfstandig taken aan te vatten, maar ook om tijdig ondersteuning te vragen bij je
collega’s of je teamverantwoordelijke.

Je bent geïnteresseerd in de thematieken waar Mpact mee bezig is.

Vaardigheden

● Uitstekende kennis Nederlands en goede kennis Engels en Frans
● Je bent proactief in het leggen van contacten
● Je kan vlot en overtuigend presenteren
● Je kan interessante teksten schrijven voor online communicatie
● Je kan een groep enthousiasmeren
● Je kan vlot omgaan met Google Workspace-producten
● Je kan zelfstandig werken binnen een team
● Je hebt bij voorkeur enige voorkennis in een of meerdere van deze

onderwerpen: duurzame mobiliteit, community-building, begeleiding
vrijwilligers of participatieprojecten.

Wat bieden wij?

● Voltijds contract onbepaalde duur op basis van een 38-urenweek
● Verloning volgens Barema 329.1 B1C of B1B
● Extralegale voordelen zoals korting bij cambio, hospitalisatieverzekering,

maaltijdcheques, jaarlijkse bonus …
● Flexibel uurrooster
● Je vaste werkplaats is het kantoor van Mpact nabij station Gent-Sint-Pieters
● Mogelijkheid tot thuiswerken voor maximaal 2 dagen per week, met

thuiswerkvergoeding

Hoe solliciteren?

Stuur een motivatiebrief en aparte cv ten laatste op 23 maart 2023 naar Mpact,
t.a.v. Tjalle Groen (tjalle.groen@mpact.be). Vermeld “Sollicitatie” in het onderwerp
van je e-mail.

Voor meer inlichtingen over deze vacature kan je contact opnemen met Tjalle Groen,
tel. 0489 95 29 18, tjalle.groen@mpact.be

mailto:ame@taxistop.be

