
Vacature politiek adviseur mobiliteit en 
parkeerbeleid 

Heb je zin om samen met ons, van Brussel een menselijker, gezonder en eerlijker stad 
te maken? Zit Brussel in je binnenzak en spreekt de politiek je aan? Steek je graag je 
handen uit de mouwen en ben je resultaatgericht? Voel je je goed in een tweetalige 
context? Weet je iets af van mobiliteit en het parkeerbeleid? Dan ben jij de adviseur 
waar we naar op zoek zijn. 
  
CONTEXT 
Ecolo-Groen is met vier Schepenen vertegenwoordigd in het College van de Stad 
Brussel. De vier Schepenen vormen samen een gemeenschappelijk kabinet. De 
Schepenen bepalen de doelstellingen en prioriteiten. Elke Schepen heeft zijn/haar 
kabinetschef voor de opvolging van zijn/haar bevoegdheden en aansturing van 
zijn/haar medewerkers. De coördinatie tussen de vier Schepenen wordt verzekerd 
door de kabinetschef van de eerste Schepen. Als adviseur mobiliteit en parkeerbeleid 
word je aangestuurd door de kabinetschef van de bevoegde Schepen. 
  
Wat is het doel van deze functie?  
De politiek adviseur openbare werken is een expert(e) die op proactieve wijze het 
beleid helpt te realiseren. Hij/zij is verantwoordelijk voor analyse, advies en opvolging 
van de dossiers binnen de bevoegdheid mobiliteit en parkeerbeleid. Hij/zij werkt nauw 
samen met de administratie voor de realisatie van het beleidsprogramma en vertaalt 
de visie van Ecolo-Groen naar concrete realisaties op het terrein. 
  
Wat zijn je verantwoordelijkheden? 
 - Je bereidt dossiers voor (College of Gemeenteraad) en zorgt ervoor dat ze de 
correcte administratieve weg volgen. 
- Je bereidt de agendapunten van zowel het college als de gemeenteraad voor. 
- Je geeft gefundeerde adviezen. 
- Je stelt rapporten, verslagen en nota's op. 
- Je verzamelt actief informatie over en bent op de hoogte van reglementaire 
ontwikkelingen binnen je beleidsdomein. 
- Je werkt intens samen met de administraties en zorgt voor een heldere vertaling van 
de politieke beleidskeuzes naar de operationele uitvoering ervan.  
- Je zoekt binnen de uitvoering van ons beleidsplan naar samenwerkingsverbanden 
met de andere kabinetten en externe partners waar mogelijk en opportuun. 
- Je zorgt voor een vlotte informatiedoorstroming. 
- Je bouwt een netwerk op binnen je beleidsdomein (andere kabinetten, administratie, 
middenveld, privé, andere bestuursniveaus, etc.). 
- Je verzorgt de opvolging van vragen van burgers en van de gemeenteraadsleden. 
- Je werkt, samen met de communicatieverantwoordelijke, persdossiers uit. 
  
 
 
 
 



Wie ben je en wat kan je? 
Vorming, kennis en ervaring 
- Je hebt een universitair diploma (bachelor of master). 
- Je kan werken in een tweetalige context (Nederlands-Frans) en hebt voldoende lees-
, luister- en spreekvaardigheden. 
- Je hebt ervaring en expertise in de beleidsdomeinen mobiliteit en parkeerbeleid. Je 
kent de stakeholders, de inzet en de sector zowel op gemeentelijk als op gewestelijk 
niveau. Je hebt ervaring met mobiliteits- en circulatieplannen, met heraanlegdossiers, 
de parkeerreglementering etc. 
- Je hebt kennis van of ervaring met de Brusselse administratie en de (gemeentelijke) 
besluitvormingsprocessen. 
- Je kent het grondgebied van de Stad. 
- Je beheerst basistoepassingen zoals tekstverwerkers, presentatietools, 
communicatie-apps, sociale media, excel, etc. 
  
Persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden 
- Je bent resultaatgericht en hebt een “hands-on” aanpak. 
- Je bent gedreven en je hebt doorzettingsvermogen. 
- Je bent in staat om verscheidene dossiers tegelijk tot resultaat te brengen en je bent 
stressbestendig.  
- Je bent nauwgezet en je neemt initiatief. 
- Je identificeert snel problemen en je denkt oplossingsgericht. 
- Je bent collegiaal, een teamspeler en kan gemakkelijk informatie uitwisselen. 
- Je kan autonoom werken, binnen een bepaald kader. 
- Je bent flexibel en kan transversaal werken. 
- Je kan gemakkelijk informatie begrijpen, analyseren en verwerken in leesbare, 
beknopte nota’s. 
- Je hebt goede communicatievaardigheden en je bent een goede netwerker. 
- Je werkt respectvol, discreet en loyaal. 
  
Politieke verbondenheid  
- Je deelt de waarden van de politieke ecologie.  
- Je wil van Brussel een gezonde stad maken met schone lucht en veilige straten. 
  
Plaats in het organogram 
Je rapporteert aan de kabinetschef en aan de Schepen. 
  
CONTRACT 
- Je werkt onder een contract van onbepaalde duur (contract wordt opgezegd op het 
einde van de legislatuur). 
- Er is een proefperiode van 6 maand, met een tussentijdse evaluatie na 3 maand. 
- In principe is het een voltijds contract, maar een andere invulling is mogelijk. 
- De verloning is gekoppeld aan diploma en anciënniteit, een tweetaligheidspremie is 
mogelijk. 
- De plaats van tewerkstelling: Stadhuis van de Stad Brussel, Grote Markt. 
- Indiensttreding: zo snel mogelijk. 
  
 
 
 



SELECTIEPROCEDURE 
1. overmaken van CV en motivatiebrief tot en met zaterdag 8/12/2018. 
2. eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief. 
3. de geselecteerden worden gevraagd een proef af te leggen (deze kan op afstand 
worden afgelegd) en uitgenodigd op een gesprek.  
4. de tweede selectie gebeurt op basis van de proef en het gesprek. 
  
CONTACT 
Graag CV en motivatiebrief insturen tot en met zaterdag 8/12/2018 via 
bart.dhondt@groen.be. 
  
Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen via 
bart.dhondt@groen.be en op het nummer +32 484 402690. 
 
Wij rekruteren verschillende profielen, meer informatie vind je op onze website. 
  
Alvast bedankt voor uw interesse, 

 
Benoit Hellings, 1e Schepen van Klimaat en Sport.  

Bart Dhondt, Schepen van Mobiliteit en Openbare werken. 

Zoubida Jellab, Schepen van Netheid en Groene ruimte. 

Arnaud Pinxteren, Schepen van Kinderopvang, Participatie en Stadsvernieuwing. 

Donatienne Wahl, kabinetschef van de 1e Schepen en algemeen coördinator. 

 
	


