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Vacature stage Carfleet Management WK Wielrennen 

Departement Begeleider Periode stage 

Carfleet Mathias Schoot 
Augustus - september - begin oktober 

De maand september fulltime beschikbaar 

Taakomschrijving  

Je werkt nauw samen met het lokale organisatiecomité (LOC) van WK Flanders 2021, in het bijzonder met het 

Departement “Carfleet” voor het WK Wielrennen (Flanders 2021). 

Je staat mee in voor:  

Het algemene beheer van het carfleet distribution center van het WK Wielrennen in Kortenberg . 

-Je kent de inplantingsplannen van het distribution center en helpt mee waar mogelijk bij de invulling ervan 

(opbouw en afbraak). 

-Je verdiept je in de benodigdheden qua voorzieningen in dit gebouw en staat mee in voor een kwalitatief 

eindresultaat. 

-Je zorgt mee voor de invulling en opvolging van de planning van de medewerkers die werkzaam zijn in het 

distribution center. 

-Je kent het event en de uit te voeren taken grondig, stelt de briefings mee op voor deze medewerkers en 

overloopt de taken samen. 

-Je zorgt dat ze de taken kwalitatief (kunnen) uitvoeren en bouwt een vertrouwensband met hen op. 

-Tijdens het event ben je mee een aanspreekpunt bij vragen of problemen, en zoek je naar de geschikte 

oplossingen. 

-Je springt mee in waar mogelijk om een vlotte werking van het distribution center te garanderen. 

Profiel en voorwaarden  

-Je bent een bachelordiploma aan het behalen of hebt dit net behaald en wil ervaring opdoen in een bruisende 

omgeving die sport uitademt. 

-Je bent hands-on en kan zelfstandig te werk gaan (mits on-the-job begeleiding) 

-Je bent enthousiast en gedreven om tot een kwalitatief resultaat te komen. 

-Je gaat graag met mensen om en weet een relatie op te bouwen. 

-Je houdt van communiceren en bent hierin bedreven. In dialoog gaan voelt aan als je 2de natuur en het schrikt 

jou niet af om dit te doen in verschillende talen (ENG-FR). 

-Je beheerst het Office pakket (Word en Excel) heel goed.  

-Je bent stressbestendig en hebt geen 9-to-5 mentaliteit-Je houdt van werken in een dynamische en sportieve 

werkomgeving. 

-Actieve en/of passieve interesse in het wielrennen is zeker een pluspunt 

Ons aanbod  

In stageverband werk je samen met een zeer gemotiveerd team aan een internationaal project.  

Deze unieke en uitdagende stagekans garandeert kennisverrijking en ervaring tijdens één van de grootste 

sportevenementen in Vlaanderen! 

Stageplaats: Hoofdzakelijk in het Car Distribution Center in Kortenberg. Tijdens het event nog te bepalen. 

Ben jij beschikbaar en heb je interesse om tijdelijk aan de slag te gaan? Neem contact met ons op: 

Team@Flanders2021.com  

Nogmaals, het is cruciaal om de maand september fulltime beschikbaar te zijn. 

mailto:Team@Flanders2021.com
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Vacature Transport & Shuttle Management WK Wielrennen  

Departement Contactpersonen Periode stage 

Mobiliteit - Transport Aymeric Beard 
Juli-augustus-september 

(Augustus en september fulltime)  

Taakomschrijving  

Je werkt nauw samen met het lokale organisatiecomité (LOC) van WK Flanders 2021, in het bijzonder met het 

Departement “Transportation ” voor het WK Wielrennen (Flanders 2021). 

Je staat mee in voor:  

- De ondersteuning van de Transport Manager bij de planning en uitvoering van transport- en 

shuttleoperaties voor het WK Wielrennen – WK Flanders 2021, op basis van de operationele 

behoeften van de stakeholders en in overeenstemming met de service level agreements. 

- Coördinatie ter plaatse/aanspreekpunt voor de piekperiodes van het event (bijvoorbeeld tijdens de 

UCI-events) en de belangrijkste shuttlediensten. 

- Toezien op het boekingsproces en het aanspreekpunt zijn voor de Remote Start Shuttle voor de 

Nationale Federaties en andere stakeholders die de Remote Shuttle gebruiken 

- Je zorgt voor een vlotte doorstroming van informatie tussen alle betrokken partijen 

- Je zorgt voor een duidelijke en onderbouwde planning en onderneemt hiervoor de nodige acties  

- Je springt mee in waar mogelijk om een vlotte werking van de shuttleoperaties te garanderen. Je 

handelt gepast en efficiënt op last-minute wijzigingen 

- Je kent het event en de uit te voeren taken grondig 

- Je werkt in afstemming met de volgende collega’s/departementen: Traffic Managers – Mobiliteit  - VIP 

- Workforce (Vrijwilligers en crew) - UCI Side Events 

- Diverse administratieve en operationele taken 

Profiel en voorwaarden  

- Je bent een bachelordiploma aan het behalen of hebt dit net behaald en wil ervaring opdoen in een 
bruisende omgeving die sport uitademt 

- Je houdt van werken in een dynamische en sportieve werkomgeving 
- Je hebt interesse in transport operations/shuttle management voor een groot (sport)evenement 
- Je gaat graag met mensen om en weet een relatie op te bouwen 
- Je bent assertief, verantwoordelijk en neemt initiatief om zelfstandig oplossingen te zoeken en kan 

indien nodig nee zeggen 
- Je bent stressbestendig, kan om met frequent last-minute wijzigingen en hebt geen 9-to-5 mentaliteit 
- Je bent een gestructureerde planner maar kan deze dynamisch aanpassen 
- Je beheerst het Office pakket (Word en Excel) heel goed  
- Je herkent het belang van nauwkeurigheid en stiptheid en bent altijd goed voorbereid. Time 

management is jou niet vreemd en zie je als een uitdaging. 
- Talenkennis: NL (Vloeiend) – ENG (Vloeiend) – FR (Voldoende) 

Ons aanbod  

Je werkt fulltime samen met een zeer gemotiveerd team aan een internationaal project.  

Deze unieke en uitdagende kans garandeert kennisverrijking en ervaring tijdens één van de grootste 

sportevenementen in Vlaanderen! 

Locatie: voor het event in Vilvoorde (Flanders Classics kantoor); tijdens het event nog te bepalen maar 

waarschijnlijk in de gaststeden Brugge en Leuven 

Ben jij beschikbaar en heb je interesse om aan de slag te gaan? Neem contact met ons op: 

Team@Flanders2021.com  

Nogmaals, het is cruciaal om vanaf augustus tot en met september voltijds beschikbaar te zijn. 

mailto:Team@Flanders2021.com

