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VBO FEB is de enige interprofessionele werkgeverskoepel in 
België. Via een 50-tal bedrijfsfederaties vertegenwoordigt het 
VBO meer dan 50.000 kleine, middelgrote en grote 
ondernemingen uit de drie gewesten van ons land. 

Voor zijn competentiecentrum Energie, Klimaat en Mobiliteit is 
het VBO op zoek naar: 

Medewerker mobiliteit (M/V/X) 
 

 

Takenpakket 

› Informatie over de behandelde thema’s inzake mobiliteit en logistiek verzamelen, 

analyseren, structureren, exploiteren en, in voorkomend geval, in modellen gieten 

(Excel) 

› Over de behandelde thema’s adviezen en standpunten uitwerken en opstellen die de visie 

van de werkgevers overbrengen 

› De leden van het VBO bewustmaken en informeren 

› De standpunten van het VBO verdedigen en vertegenwoordigen in adviesorganen, tijdens 

rondetafelgesprekken of in debatten of ontmoetingen met de politieke wereld en andere 

stakeholders 

› Evenementen organiseren rond de behandelde thema’s 

Profiel 

› Je hebt een sterke interesse in mobiliteit en logistiek, en bij voorkeur beschik je ook 

over de nodige kennis in die domeinen. 

› Je hebt een masterdiploma. 

› Je hebt een goede kennis van het Frans, Nederlands en Engels. 

› Je kunt met Excel werken. 

› Je bent dynamisch, hebt een sterk analytisch vermogen, een kritische geest, je bent 

daadkrachtig, georganiseerd en nauwkeurig. 

Ons aanbod 

› Een contract van onbepaalde duur 

› Een unieke ervaring binnen een erkende instelling, dicht bij de politieke actualiteit  

› Een bevoorrechte kijk op de uitdagingen op het vlak van mobiliteit en transport, dicht bij 

de federale – en Europese – politiek  

› Een professionele omkadering binnen een dynamisch team  

› Een marktconform loon en extralegale voordelen  

› Opleidingsmogelijkheden 

› Een ideale ligging in het centrum van Brussel, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer 

(het Centraal Station ligt op 200 meter). 

 

Interesse? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar Olivier Van der Maren, Executive Manager 

Competentiecentrum Energie, Klimaat & Mobiliteit, via dvp@vbo-feb.be of naar Ravensteinstraat 

4 te 1000 Brussel (02/515.08.25). 
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