
 

 

Slimme en groene mobiliteit 
De wereld van de mobiliteit verandert snel, met name door tech-

nologische ontwikkelingen en landelijke en regionale duurzaam-

heidsagenda’s. Dit betekent belangrijke veranderingen voor  

reizigers, dienstverleners en wegbeheerders/overheden: 

 reizigers verplaatsen zich op andere manieren en ontvangen/ 

zoeken anders informatie; 

 wegbeheerders/overheden kijken naar slimme en groene  

mobiliteitstoepassingen die bijdragen aan een betere  

bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.  

Daarom is er nu en in de komende jaren veel behoefte aan  

gemotiveerde nieuwe medewerkers op dit specifieke en uitda-

gende vakgebied; mensen met een frisse blik en nieuwe kennis. 

Die werken aan een slimme en goede doorstroming op wegen in 

Nederland, onder de noemer van slimme en groene mobiliteit. 
 

Opleiding en werkervaring  
Van 30 september 2019 t/m 31 maart 2020 wordt u gedurende  

4 dagen/week opgeleid om met slimme en groene mobiliteit aan 

de slag te gaan, waarbij de basis van verkeerskunde aan bod 

komt. Diverse mobiliteitsoplossingen zullen worden toegelicht,  

zoals verkeers- en mobiliteitsmanagement, Mobility as a Service, 

digitalisering van mobiliteitsdata, het intelligente verkeerslicht, en 

stimuleren en faciliteren van elektrificeren van het wagenpark. 

Daarnaast werkt u aan praktische vaardigheden op het gebied 

van projectmanagement, advisering en contractbeheersing. Na de 

opleiding van 3 maanden gaat u 3 maanden ervaring opdoen in 

het werkveld van de slimme en groene mobiliteit. 
 

Wat vragen we van u?  
 Interesse in en affiniteit met infrastructuur, techniek, 

duurzaamheid, verkeer of Smart Mobility.  

 U loopt warm voor nieuwe ontwikkelingen/technologie.  

 Ondernemende en dynamische instelling.  

 Communicatief en schriftelijk vaardig.  

 Werk-/denkniveau HBO/WO, met brede oriëntatie.  

Nieuwe arbeidskansen 
De provincie Overijssel zet zich graag in om de werkgelegenheid te 

bevorderen en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Door de  

behoefte aan extra medewerkers en specifieke kennis en kunde in 

het vakgebied slimme en groene mobiliteit kan een mooie  

koppeling worden gemaakt met het leveren van een bijdrage aan 

nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.  

Daarom heeft de provincie samen met partners dit traject gestart 

waarin kandidaten kennis, vaardigheden en praktijkervaring  

opdoen. Gedurende het traject wordt uw uitkering doorbetaald, 

krijgt u reiskostenvergoeding o.b.v. openbaar vervoer (2e klas) en 

vrijstelling van sollicitatieplicht. Een mooi pakket waarmee u uw 

kansen op de arbeidsmarkt vergroot. 

 

Planning 

 03-09 ochtend  Informatiebijeenkomst in Zwolle 

 06-09 Inleveren motivatiebrief 

 07/11-09  Beoordeling, selectie kandidaten  

 16/18-09  Selectiegesprekken 

 19-09  Bevestiging geselecteerde kandidaten 

 30-09  Start opleiding 
 

Aanmelden* 

Heeft u interesse in dit traject? Stuur vóór 16 augustus 2019 

een mail met uw aanmelding en actueel CV naar  

Werkgeversservicepunt Regio Zwolle: info@wspregiozwolle.nl  

U ontvangt dan een bevestiging per mail, met meer informatie. 
*Met uw aanmelding geeft u toestemming uw gegevens met betrokkenen in 

het project te delen. 

 
Dit opleidings- en werkervaringstraject wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 

 

  Aan het werk metd  

  slimme en groened  

  mobiliteit in Nederlandd 

 
 

  Opleidings- en werkervaringstraject in een van d  

  de meest kansrijke sectoren van dit moment.d   

  Interesse? Lees snel verder! d  
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