Om onze groei te bestendigen en onze ambities waar te maken willen wij ons team in Ieper
versterken met een

Consulent verkeerskunde
Functie
Bouw jij mee aan oplossingen voor de mobiliteitsvraagstukken bij onze klanten? Vanuit
verschillende invalshoeken zoals ruimtelijke aspecten, milieu- en gedragsaspecten,
infrastructuur, economie… zoek je naar strategieën en een haalbare aanpak voor onze
klanten. Je kan op basis van jouw analyses en onderzoek duurzame maatregelen en
oplossingen formuleren.

Profiel

1-3 jaar ervaring

Interesses

Milieu
Mobiliteit
Verkeerskunde
Wetgeving

Onze klanten zijn heel divers. Je werkt bijvoorbeeld de mobiliteitsnota uit op vraag van de
overheid en ter ondersteuning van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning. Bij
grotere industriële projecten maak je een MOBER op. Je evalueert de situatie op de site,
maakt een inschatting van de uitdagingen en denkt oplossingsgericht mee met de klant.
De opgemaakte dossiers dien je in en volg je ook op bij de overheid.

Jouw dna

Profiel
Je voltooide een masteropleiding, bij voorkeur in een richting waar mobiliteit en omgeving
sterk aan bod kwamen. Je hebt interesse in Mobiliteitswetenschappen en Verkeerskunde.
Ervaring in de materie en de opmaak van dossiers is geen vereiste, maar wel een pluspunt.
Je kan zeker rekenen op opleiding en ondersteuning in ons team. Je bent communicatief en
proactief in je overleg met de klant. We zoeken ook iemand die initiatief neemt en gedreven
aan de slag gaat met de opgedane kennis.

Studie

Aanbod
Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken
voor plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning, een opleidingstraject en
een motiverend loonpakket. Ontdek onze troeven hier.
Interesse
Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op
‘SOLLICITEER NU!’ bij de job naar jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Carlos
Roelens.

Wie zijn we?
Profex, een merk van United Experts, is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en
industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn de ervaren gids van onze klanten op drie domeinen:
omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Onze doorgedreven theoretische en praktische kennis
van de wetgeving biedt een maximale slaagkans voor het project van onze klant. Meer informatie
over Profex vind je op www.profex.be.

Profex, merk van United Experts, zoekt een consulent milieu & mobiliteit

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Verkeerskunde
Mobiliteitswetenschappen

Plaats tewerkstelling
Ter waarde 48,
8900 Ieper

