
  
RECRUTEERT 

PROJECTVERANTWOORDELIJKE 
BROCANTES & WORKSHOPS (V/M/X) 

vervangingscontract van 5 maanden, vanaf 1 april, deeltijds 4/5 
 
 
VOOR DE FIETS! 
Zin om deel uit te maken van een gemotiveerd team dat zich achter de schermen zowel als op 
het terrein, inzet voor de fiets in de stad, meer bepaald via fietsmechaniek en -diensten, 
hergebruik, opleiding en innovatie? CyCLO zoekt een projectverantwoordelijke Brocantes & 
Workshops die de toegang van de Brusselaars tot de fiets wil vergemakkelijken. 
 
BROCANTES & WORKSHOPS 
Je versterkt de ploeg van CycloLokal en na het verloop van een overdrachtsperiode, word jij 
de aanspreekpersoon voor de organisatie van fietsbrocantes en workshops, telkens in 
samenwerking met of in opdracht van lokale overheden, verenigingen en scholen. Je staat ook 
mee in voor de verwezenlijking van (de randanimatie) van grotere projecten (in het kader van 
Duurzame Wijkcontracten). 
 
Om je opdracht uit te voeren verdeel je je werk tussen interventies op het terrein (bij 
partnerorganisaties, in de openbare ruimte, op scholen) en het nodige burowerk. Je maakt deel 
uit van de CycloLokal-ploeg en rapporteert aan de coördinatrice CyCLO Projecten en Partners. 
  

Projectcoördinatie Brocantes 
• Contacten met de partnerverenigingen voor de organisatie en planning van de 

brocantes 
• Planning van de animator-vrijwilligers  
• Logistiek beheer van het uitgeleend brocantemateriaal  
• Ondersteuning aan partners die op zelfstandige basis een brocante wensen te 

organiseren  
• Randanimatie op brocantes 

 
Coördinatie van de CycloLokal-workshops 

• Contacten met de partnerorganisaties voor de organisatie en planning van de 
workshops 

• Planning van de animator-vrijwilligers 
• Logistiek beheer van het workshop- en huurmateriaal 
• Begeleiden van workshops   

  
Begeleiding van CycloLokal’s evenementen en workshops (als animator/animatrice) 
Projecten in het kader van de Duurzame Wijkcontracten Bizet en Versailles, VeloLaeken,… 
 
Administratieve ondersteuning van CycloLokal 

• Beantwoorden van externe (aan)vragen  
• Beheer van de Facebook-pagina 



• Invoer en opvolging van de activiteiten, de boekhouding en de facturatie van de 
brocantes en de workshops 

 
WAT WE ZOEKEN 

• Je hebt gevoel voor organisatie, je bent een goede planner en kan administratieve 
taken op jou nemen. 

• Je hebt al workshops begeleid, bij voorkeur met een gediversifieerde doelgroep. 
• Je bent beschikbaar om deel te nemen aan evenementen buiten de kantooruren, 

gemiddeld 1/week (bvb .zaterdag overdag en/of op een weekavond tot 21u). 
• Je werkt graag samen en hebt er plezier in je kennis over te dragen. 
• Je communiceert duidelijk en assertief. 
• Je werkt graag zelfstandig en apprecieert ook om in groep te werken. 
• Je bent tweetalig FR-NL. 
• Je hangt CyCLO’s visie aan en fietst of wilt fietsen in Brussel. 

 
WAT WE BIEDEN 

• Een vervangingscontract van 5 maanden vanaf 1 april 2023 
• Verloning volgens PC 329.01 categorie B1c + fietsvergoeding (voorbeeld met 2 jaar 

relevante ervaring: 2.786,67 € bruto/maand) 
• Deeltijds 4/5 met een variabel uurrooster (met occasioneel avond- en/of weekendwerk 

(zaterdagen) (zo’n 2 keer per maand) 
• Een open en creatieve werkomgeving 
• De nodige begeleiding en autonomie om deze uitdagende job met goesting uit te 

voeren 
• Een bedrijfscultuur met aandacht voor welzijn en evenwicht tussen privéleven en 

professioneel engagement 
 

IK SOLLICITEER ! 
Stuur je motivatie voor deze job en je CV naar job@cyclo.org. De vacature wordt afgesloten 
van zodra de geschikte kandidaat werd gevonden. 
 
COME AND RIDE AS YOU ARE 
CyCLO wil dat haar personeel de Brusselse samenleving weerspiegelt in al haar diversiteit. Wees 
daarom welgekomen zoals je bent, ongeacht je afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd enz. Voor 
de selectiefase, zowel als voor het uitvoeren van de functie; aarzel niet voor bijkomende vragen 
of specifieke verzoeken.  


