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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. 

JOB 
Je versterkt de pool van fietsmekaniekers van het CycloLokal-team en biedt de technische ondersteuning tijdens workshops, 
activiteiten, opleidingen en evenementen die plaatsvinden in CyCLO’s Atelier Participatif, maar ook ter plaatse bij 
partnerorganisaties. De activiteiten hebben verschillende technische niveaus, telkens afgestemd op het doelpubliek: van 
bewustmaking tot diagnostiek, DIY en lesmodules voor een kleine groep beginners (1). Daarnaast geef je technische 
ondersteuning aan het project Fietsleasing Social; je begeleidt er de projectmanager in haar contact met de nieuwe 
fietsers, door het uitvoeren van aanpassingen en kleine herstellingen (2). Tenslotte versterk je ook het mobiele team; zij 
staan in voor het onderhoud van bestaande fietsvloten en bieden technische diensten aan op publieke evenementen (3). 
 
Om je missie uit te voeren, verdeel je je tijd tussen activiteiten buitenshuis (partnerverenigingen, de publieke ruimte, 
scholen) en aanwezigheid in het Atelier Participatif. Je staat onder de verantwoordelijkheid van de coördinatrice van 
CycloLokal en het Atelier Participatif en werkt nauw samen met alle leden van het desbetreffende team. In het kader van 
ons mobiel atelier werk je af en toe ook samen met andere CyCLO-ploegen. 

JOUW PROFIEL  
• Je hebt een goede kennis van fietsmechaniek. 
• Je vindt het prettig om zowel alleen als in teamverband te werken; je werkt vlot samen en geeft graag kennis 

door. 
• Je hebt een goed gevoel voor organisatie, beheert je planning en kan kleine administratieve taken uit handen 

nemen. 
• Je spreekt vloeiend Nederlands en kan ook vlot communiceren in het Frans (als je ook Engels spreekt, is dat een 

meerwaarde). 
• Je hebt al workshops en/of kleine lesmodules begeleid, bij voorkeur aan een divers publiek. 
• Je fietst graag in Brussel, ook op een bakfiets (en neemt geen stoepranden aan 20 km/u…). 
• Je bent bereid om buiten de kantooruren workshops te begeleiden, lesmodules te geven (beginnersniveau) en deel 

te nemen aan evenementen; dit gemiddeld twee keer per week (bvb. zaterdag overdag en/of ’s avonds op 
weekdagen (tot max 21u) en indien nodig ook als last-minute vervanging. 

• Je beschikt over het CyCLO-DNA: je bent praktisch ingesteld, gemotiveerd en je houdt van de fiets. Je bent 
daarmee een waardig vertegenwoordiger van CyCLO in je contacten met gebruikers. 

 

WIJ BIEDEN 
• Een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke start 
• Tussenkomst telefonie- en verplaatsingskosten 
• Verloning volgens PC 329.0 categorie A2, startsalaris van €1.837 
• Een diverse, open en creatieve werkomgeving en de ondersteuning en autonomie die nodig zijn om de spannende 

uitdagingen van deze functie aan te gaan 

SOLLICITEREN 
Stuur je kandidatuur ter attentie van Marie Verkaeren naar job@cyclo.org vóór 12/02/2021 met vermelding van de functie 
waarvoor je solliciteert. 

CyCLO vzw zet zich in voor het respecteren van de antidiscriminatiewetgeving en ontwikkelt hiervoor een diversiteitsplan. We willen 
dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de Brusselse samenleving in al haar diversiteit en moedigen mensen aan te solliciteren, 
ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, enz. Als je voor de selectiefase voor deze functie of daarna, om eender welke reden 
een redelijke aanpassing nodig hebt, spreek er ons dan over aan. 
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