The New Drive zoekt:

ADVISEUR/PROJECTMANAGER
ELEKTRISCHE MOBILITEIT M/V
Ben jij een geboren adviseur met een hoge mate van verantwoordelijkheid? Ben je
ondernemend en bereid om hard te werken aan belangrijke elektrische
mobiliteitsprojecten in België? Dan ben jij wellicht onze nieuwe
adviseur/projectmanager elektrische mobiliteit!

Referentie: VAC-TND/2017/03
Greenville Center
Centrum-Zuid 1111
B-3530 Houthalen

T: 0032 11 39 75 21
E: info@thenewdrive.be
W: www.thenewdrive.be

Jobinhoud
Elektrische mobiliteit wordt een steeds belangrijker thema, gedreven door de klimaatverandering,
toenemende luchtverontreiniging, maar ook door de kansen die de technologie ons bieden bij het
grotere energievraagstuk. Elektrisch vervoer kan enkel met een integrale en procesmatige aanpak
succesvol worden gerealiseerd, met een grote diversiteit aan belanghebbende partijen. Dit geldt zowel
in de publieke als in de private sector en zowel voor interne als voor bedrijfsoverstijgende projecten.
Het organiseren van een breed draagvlak en het enthousiast begeleiden van het proces van initiatie tot
uitvoering is minstens zo relevant als de technologie waarmee wordt gewerkt.
Als adviseur/projectmanager elektrische mobiliteit werk je aan uiteenlopende adviestrajecten en projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, met een focus op elektrisch vervoer. Je werkt samen
met ervaren adviseurs en projectmanagers en doet snel ervaring op in verschillende rollen op het
gebied van slimme laadinfrastructuur, strategiebepaling en elektrische mobiliteitsconcepten.
Profiel
Je bent gedreven om mee te helpen aan de missie van The New Drive om België schoner te maken.
Daarbij heb jij de ambitie om het thema elektrische mobiliteit binnen The New Drive, samen met je
te ontwikkelen. Je neemt graag initiatief, werkt graag met mensen, hebt een hoge mate van
verantwoordelijkheid en een voeling met ondernemerschap. Je hebt een afgeronde professionele of
academische masteropleiding in economische of ingenieurswetenschappen. Je hebt vier tot acht jaar
ervaring met complexe projecten en bent werkzaam geweest in de mobiliteits- of energiewereld, in de
private of publieke sector. Je hebt een scherpe en vlotte pen en kan complexe projecten vertalen naar
een vlot leesbaar projectplan en processtructuur. Je levert gedegen werk, zowel op vlak van inhoud,
vorm als organisatie. Je hebt een sterk analytisch denkvermogen, durft keuzes te maken, vindt
zelfontwikkeling belangrijk en kunt zelfstandig en gestructureerd werken. Je spreekt en schrijft
vloeiend Nederlands en Engels. Beheersing van andere talen, in het bijzonder Frans, is een pré.
Waarom voor deze job kiezen?
The New Drive geeft je alle mogelijkheden om jezelf in een uitdagende markt verder te ontplooien. Je
bouwt mee aan de groei van een jonge onderneming en komt terecht in een team van enthousiaste
effectief een verschil kunnen
maken. Bij The New Drive kun je niet alleen veel verantwoordelijkheid verwachten, maar ook veel
vrijheid en een hoge mate van zelfstandigheid. We bieden een marktconform loon met verschillende
extralegale voordelen. Je bent werkzaam in gans België met Antwerpen of Brussel als uitvalsbasis.
Wie zijn we?
The New Drive werkt iedere dag met passie aan een schoner België. We zijn een jong en gedreven
Belgisch advies-, proces- en projectmanagementbureau, gespecialiseerd in transitievraagstukken rond
duurzame mobiliteit, energie en bereikbaarheid. Samen met zusterbedrijf APPM werken we dagelijks
met 80 gemotiveerde adviseurs zowel voor bedrijfsleven als voor de overheid. Zo helpen we
wagenparkbeheerders, marktspelers, lokale en bovenlokale overheden en vervoerders bij zowel
strategische keuzes als bij operationele uitdagingen rond duurzame mobiliteit, energie en
bereikbaarheid.
Interesse?
Mail je CV en begeleidende brief naar arthur.vijghen@thenewdrive.be en we nemen zo spoedig
mogelijk contact met je op.
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