Zoek jij een baan in de dynamische (intermodale) transportsector en wil je een
belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame en innovatieve logistieke
ontwikkelingen in de regio? Solliciteer dan naar de functie van

Projectmanager Modal Shift
(20 uur, ’s-Hertogenbosch)
Wat ga je doen?
Jij bent de logistiek specialist die de knelpunten in de modal shift (de verandering van
transport over de weg, naar transport via spoor en water) inventariseert en aanpakt. Het is
een functie waarin je de bestaande projectplannen uitwerkt en implementeert. Je werkt
intensief samen met onze externe partners zoals Rijkswaterstaat, havenbedrijven Rotterdam
en Moerdijk, Logistics Community Brabant en regionale en landelijke belangenorganisaties.
Jouw rol? Overzicht houden en zorgen dat het multimodale schip op koers blijft. Om de
beweging gaande te houden en nieuwe partners te vinden, organiseer je workshops in
samenwerking met gemeenten, verladers en vervoerders. Ook adviseer je de Brabantse
Inland Containerterminals en andere goederenoverslagbedrijven en onderhoud je de relatie.
Je verzamelt overslag data en neemt namens MCA Brabant deel aan presentaties en
beurzen.
Wat bieden wij?
-

Een marktconform salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring
Hybride werkmogelijkheden
Reiskostenvergoeding
Telefoon (vergoeding) & laptop

-

Pensioenvoorziening

Wie ben jij?
Voor deze functie beschik je over afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting
logistiek. Daarnaast heb je drie tot vijf jaar werkervaring, het liefst in een functie waarin je
jouw projectmanagerskwaliteiten hebt kunnen ontwikkelen. Als je ook affiniteit hebt in de
logistieke wereld, dan heb je helemaal een streepje voor.

Over MCA Brabant
MCA Brabant heeft een verbindende functie binnen het intermodaal transport in de provincie
Noord-Brabant. Dat betekent dat wij vervoerders en verladers in contact brengen met
bedrijven die een vervoersvraagstuk hebben. Ook werken we samen met containerterminals,
overheden, onderwijsinstellingen en de Rotterdamse havens. Ons doel? Transport over
water en per trein stimuleren, zodat de druk op de Brabantse wegen afneemt én we een
duurzame en milieuvriendelijke toekomst ingaan.

Wil jij dit?
Ben jij net als wij enthousiast over duurzame innovaties in de (intermodale) transportsector?
Zie je deze dynamische functie van projectmanager als een mooie nieuwe stap in je
carrière? Stuur dan je cv en een korte motivatie naar info@mcabrabant.nl ter attentie van de
heer H.J. van Engelen. Voor vragen over deze vacature kun je terecht bij de heer H.J. van
Engelen, bereikbaar via onderstaand telefoonnummer.
MCA Brabant
Brabantlaan 3
5216TV ’s-Hertogenbosch
T: 073 - 610 4752
www.mcabrabant.nl

