
CyCLO rekruteert directeur (m/v/x) 

CyCLO vzw is een sociale economieorganisatie die dagelijks sleutelt aan antwoorden op 3 Brusselse 
uitdagingen; mobiliteit, milieu en werk. Ze doet dit door middel van toegankelijke fietsmechaniek en
–diensten, hergebruik en recyclage, fietscultuur, opleiding en innovatie. 

CyCLO werkt met een zeventigtal werknemers vanuit 9 fietsateliers: 6 fietspunten, een participatief atelier, 
een opleidingsatelier en het Brusselse depot voor gevonden fietsen. Nog een tiental medewerkers staat in 
voor de projecten van CycloParking en CycloLokal. 

DE FUNCTIE 

• Je bent gemandateerd als dagelijks bestuurder van CyCLO vzw.
• Je werkt de strategie participatief uit. Je inspireert het hele CyCLO-team om binnen deze strategie te werken.
• Je bent aanwezig in het Brusselse netwerk rond de fiets en de sociale economie. Je bent het aanspreekpunt

voor de belangrijkste partners en dossiers. Je maakt mensen enthousiast over CyCLO.
• Je stelt de begroting en het investeringsplan op en bewaakt de uitvoering ervan. Je verzekert alle belangrijke

financieringsbronnen.
• Je stelt het personeelsplan op en zorgt voor de juiste persoon op de juiste plaats. Je ondersteunt de

coördinatoren en verantwoordelijken in alle moeilijke of belangrijke taken.
• Je waakt over de uitvoering van het beleidsplan: HR, financiën, operaties, IT, communicatie, administratie, …

Je leidt nodige veranderingen.
• Je schrijft of redigeert belangrijke dossiers, maakt analyses, zoekt oplossingen en werkt complexere

procedures uit.

DE ORGANISATIE 

• CyCLO stelt in totaal een 70-tal mensen tewerk.
• Als directeur stuur je negen mensen rechtstreeks aan; vier verantwoordelijken in ondersteunende functies

(boekhouding, IT, communicatie, …) en vijf coördinatoren die de fietsateliers, specifieke projecten en het
inschakelingsprogramma beheren.

• Je rapporteert aan de Raad van Bestuur die zeswekelijks samenkomt.
• Je werkt voornamelijk in de Koolmijnenkaai 30-34, maar verplaatst je indien nodig ook naar de verschillende

ateliers of voor extern overleg.

PROFIEL 

• Je hebt minstens vijf jaar ervaring in een leidinggevende positie.
• Je bent bekend met het Brusselse fietsbeleid en -middenveld, en het beleid rond inschakeling en circulaire

economie.
• Je bent een goede netwerker en je kan overtuigend spreken en presenteren.
• Je hebt kennis van de verschillende aspecten van het beheer van een onderneming.
• Je hebt visie en kan zowel kleine als grote teams inspireren.
• Je maakt sterke analyses en komt tot goede en duurzame oplossingen voor complexe problemen.
• Je kan op hoog niveau in het Frans en het Nederlands werken.
• Je fietst in Brussel.

WIJ BIEDEN Een voltijds contract van onbepaalde duur met indiensttreding vanaf 1 maart 2020. Verloning volgens 
PC 329.01 in functie van ervaring, met een fietsvergoeding. 

SOLLICITEREN? Motivatiebrief en cv worden ten laatste op 2 januari 2020 verwacht ter attentie van Nele 
Verbruggen, voorzitster van de raad van bestuur van CyCLO vzw, op het adres nele@cyclo.org. 

mailto:nele@cyclo.org
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