ProjectManager (Nederland)
Voor onze activiteiten op de Nederlandse markt zoeken we per direct een betrokken,
creatieve en ervaren project manager. Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse
aansturing van projecten, accountmanagement van klanten en de ontwikkeling van nieuwe
proposities op de Nederlandse markt. Daarnaast werk je aan uitbreiding van de activiteiten
op de Europese markt. We zoeken iemand met een hands-on approach en een bestaand
(landelijk) netwerk in de voor ons relevante beleidsvelden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend
mobiliteit, ruimtelijke ordening, economie en/of gezondheid). Je werkt in een enthousiast
team van ondernemende mensen die geloven in de missie van BYCS en dagelijks bezig zijn
met het zoeken naar nieuwe projecten om te werken aan de missie van BYCS.
De projecten waaraan je bij BYCS werkt zijn divers. Op sommige dagen werk je aan een
ontwerpwedstrijd rondom de fiets voor scholieren in Nederland, een andere dag organiseer
je een groot (online) evenement voor werkgevers om de fiets hoger op een
investeringsagenda te krijgen. Weer een andere dag werk je samen met een van onze
Bicycle Mayors een voorstel uit om meer kinderen op de fiets te krijgen. We zoeken daarom
een echte generalist. Iemand die gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen maar ook in
staat is om een enthousiast verhaal voor kinderen te houden en misschien zelfs specifieke
kennis heeft over bijvoorbeeld online marketing, data analyse of ruimtelijke ordening.
BYCS is een bruisende social enterprise waar een jong team van zo’n 20 mensen
wereldwijd werkt aan het terugdringen van de effecten van klimaatverandering door
wereldwijd veel meer mensen op de fiets te krijgen. Ons doel is 50x30, de helft van de ritten
op de fiets in steden wereldwijd, in 2030. Wij worden gedreven door het idee dat fietsen veel
meer is dan vervoermiddel; het is transformatie en een van de meest eenvoudige
oplossingen voor ’s werelds meest complexe problemen. We zetten nieuwe innovatieve
projecten op met partners in binnen en buitenland waarin de fiets gebruikt wordt als middel
om andere problemen op te lossen. De komende jaren zijn cruciaal voor onze toekomst en
daarom zetten we, ondanks het feit dat veel dingen anders zijn tijdens Corona, een extra
tandje bij.
Verantwoordelijkheden
● Dagelijks project management en uitvoering van lopende projecten in Nederland
● Opzetten en uitwerken van proposities in Nederland en Europa
● Ontwikkeling van nieuwe sales in Nederland
● (door)ontwikkeling van nieuwe proposities voor de Europese markt
Wie We Zoeken
● Je hebt ervaring in het werken met overheden in Nederland of Europa en weet
feilloos gevoelig- en kwetsbaarheden te achterhalen in lopende projecten en deze
tijdig te bespreken met opdrachtgevers
● Iemand die stressbestendig is; je bent in staat om snel te schakelen tussen
verschillende projecten en werkzaamheden met verschillende abstractieniveaus.
● Je bent gewend om in het Engels te communiceren (woord en schrift)
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●
●

Je beschikt over relevante ervaring in een bedrijfsveld dat aansluit bij de
dienstverlening van BYCS
Last but not least: je begrijpt en onderschrijft de missie en visie van BYCS en staat te
springen om een positieve bijdrage te leveren aan het terugdringen van de effecten
van klimaatverandering.

Wat Wie Bieden
● Een dynamische en internationale werkplek waar veel ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling en eigen initiatief
● Een mooie werkplek op een schitterende plek aan de rand van het Vondelpark in
Amsterdam
● Een marktconform salaris en 24 vakantiedagen per jaar
Ben je geïnteresseerd en denk je dat ons kunt verrassen en uitdagen met je sollicitatie vul
dan hier je gegevens in voor 19 januari 2021. Wil je meer weten dan kun je ook contact
opnemen met Maud de Vries, maud@bycs.org
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