08012018 Profiel Projectmanager voor de stichting MCA Brabant
Aanleiding
Stichting MCA is op zoek naar een Projectmanager die mede invulling en uitvoering gaat geven aan
het Meerjarenplan 2018-2020. De vacature is in principe voor ca. 20 uur per week. Invulling hiervan
is in overleg mogelijk. Mogelijkheden zijn er om aanvullende (andere) taken te verrichten.
MCA: Bruggenbouwer& katalysator
MCA bevordert het multimodaal vervoer in Brabant. Bewustzijn creëren voor het toepassen van
Modal Shift in logistieke vervoersconcepten. Als bruggenbouwer, katalysator en "luis in de pels"
levert MCA Brabant een essentiële bijdrage aan de benodigde revitalisatie en ontwikkeling
van vaarwegen en spooraansluitingen in Brabant.
MCA is voor het multimodale bedrijfsleven in Brabant en hun directe relaties en voor overheden en
intermediaire organisaties een onafhankelijk eerstelijns dienstverlener.
MCA is een kleine organisatie met een groot netwerk. Voor de komende 3 jaar is een Meerjarenplan
opgesteld, waarin diverse doelen en projecten gerealiseerd moeten worden. Deze projecten spelen
zich af binnen de hoofdthema’s:
1. Betere benutting van vaarwegen
2. Betere benutting van spoorinfrastructuur
3. Versterking logistieke knooppunten
4. Efficiënter Containervervoer van/naar deepsea havens
5. Monitoring en Informatievoorziening
Betrokken partijen
MCA wordt ondersteund door :
• Provincie Noord-Brabant,
• Rijkswaterstaat,
• Een aantal gemeenten in Brabant
Verder werkt MCA samen met Evofenedex, TLN, KNV, Bureau Voorlichting Binnenvaart, Rail Cargo
Information Netherlands, de Havenbedrijven Rotterdam en Moerdijk, Regionale
ontwikkelingsmaatschappijen, Dynalog en SmartwayZ.
Kennis & Ervaring
Verwacht wordt dat de gewenste kandidaat een aantal projecten vanuit het programma onder zijn /
haar hoede neemt en tot uitvoering brengt. Hierbij zal de beoogde projectmanager intern nauw
samenwerken met de directeur en de rest van het team.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij bekend is met de logistieke sector en logistieke
concepten en affiniteit heeft met het werken op het scheidsvlak tussen overheidsorganen en het
bedrijfsleven.
De kandidaat dient over een relevante HBO of universitaire opleiding te beschikken, bij voorkeur één
van de volgende richtingen: bedrijfskunde, logistiek, economie.
RESULTAATGEBIEDEN:

De projectmanager:
• Verbindt ondernemers met andere relevante partijen om wederzijdse mogelijkheden op
multimodaal vlak inzichtelijk te maken en uit te werken.
• Voert zelfstandig een aantal projecten/activiteiten onder het meerjarenplan uit.
• Geeft advies inzake multimodale ontwikkelingen aan betrokken stakeholders
• Overlegt en onderhoudt contact met verschillende overheden, zoals provincie, gemeenten
en Rijkswaterstaat.
Competenties en persoonlijke kenmerken:
De kandidaat dient te beschikken over een mix van onderstaande competenties en persoonlijke
kenmerken:
• Netwerker, goed in staat om contacten en relaties te onderhouden en uit te bouwen;
• Resultaatgericht;
• Service gericht, initiatiefrijk;
• Goede planner en organisator, ‘voortgangsbewaker’;
• Analytisch;
• Flexibel en adaptief en diplomatiek;
• Klantgericht;
• Goede communicatieve vaardigheden.

Inzet en ambitie
De inzet bedraagt in principe ca. 20 uur per week. De geschikte kandidaat zal een contract voor 1 jaar
worden aangeboden met de mogelijkheid voor verlenging.
Meer informatie
Voor meer informatie kun je kijken op de website www.mcabrabant.nl of contact opnemen met
Hendrik-Jan van Engelen (telefoon 073-6104752, email: hjvanengelen@mcabrabant.nl)
Sollicitatie door CV en motivatiebrief te sturen naar info@mcabrabrant.nl

