
CyCLO is op zoek naar een medewerk(st)er voor fietsprojecten 

CyCLO vzw is een sociale economieonderneming die fietsen promoot in Brussel door middel van fietstechniek, 
recyclage, fietscultuur en innovatie. Het volledige team bestaat uit een 50-tal medewerkers verspreid over 8 
ateliers: 4 fietspunten, een fietswinkel in de Vlaamsesteenweg, een trainingsatelier in de kanaalzone in 
Molenbeek, het Brusselse depot voor gevonden fietsen en een doe-het-zelf atelier in Laken. CyCLO werkt op 
het kruispunt van drie grote uitdagingen in Brussel: mobiliteit, tewerkstelling en leefmilieu. 

Beschrijving van de functie 
Je maakt, via allerhande buurtprojecten, fietsen aantrekkelijk en toegankelijk. Je ondersteunt de 
projectcoördinator in zijn dagelijks werk en denkt mee na over de uitvoering van lopende en toekomstige 
fietsprojecten. Je staat in voor de praktische uitvoering in samenwerking met je coördinator, andere CyCLO 
collega’s of een team van vrijwilligers.  

Rapporteren doe je aan de fietsprojectcoördinator. In functie van de lopende projecten, is je werkplek 
veranderlijk binnen het Brussels Gewest. Het eerste jaar werk je dikwijls in GC Essegem (Leopold I-straat 
329, 1090 Jette).  

Je takenpakket 
Je…  

• zorgt voor de technische begeleiding van de vrijwilligers van het DIY-project te Jette
• geeft praktische steun aan verschillende, lokale projecten in Brussel (Vollenbike, Nuit Blanche, ...)
• ontwikkelt en animeert creatieve fietsworkshops op locatie (cfr. scholen, verenigingen of
evenementen)
• biedt algemene logistieke ondersteuning

Jouw profiel 
• Gevorderde kennis en professionele ervaring in fietsmechaniek
• Organisatorische vaardigheden
• Gevorderde kennis van courante computersoftware (Word, Excel, PowerPoint)
• Goede kennis van beide landstalen en zo nodig bereid om de kennis van de andere landstaal

gedurende de eerste 6 maanden te verbeteren
• Een open en sociale houding ten opzichte van een zeer divers publiek
• Fiets(t)er in Brussel
• Flexibel inzake werktijden (avond- en weekendwerk mogelijk)
• Beschikken over het CyCLO-DNA: een open, creatieve en vooral praktische geest

Ons aanbod 
• Een voltijds contract van onbepaalde duur vanaf 1 maart 2019
• Een vergoeding volgens CP 329.01, categorie A2 (voorbeeld met 2 jaar anciënniteit: 2067,71

euro bruto) met een sociaal abonnement of een fietsvergoeding
• Een gevarieerde, humane, open en creatieve werkomgeving

Geïnteresseerd? 
Stuur je motivatiebrief en CV naar Dominik Scholz voor 27 januari 2019, met vermelding van de naam 

van de functie naar: job@cyclo.org 


