
Vacature
Zelfstandig adviseur Zonnepaneel-installaties

Energent CV is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, actief in Oost-Vlaanderen. Naast
investeringen in hernieuwbare energie, organiseert Energent ook energiediensten voor burgers.
Bij deze diensten ligt de focus op het adviseren en enthousiasmeren van huishoudens over
energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie. Zie onder meer www.wijkwerf.be,
www.zonnestad.be en www.glasveneco.be.

Energent zoekt momenteel één of meerdere zelfstandige adviseurs voor haar project Zonnestad.
Een minimum engagement bedraagt gemiddeld 4h/week en bij voorkeur 8h/week.

Je voornaamste taak

Je geeft advies over zonnepanelen aan geïnteresseerde deelnemers in Oost-Vlaanderen.

● Dit advies start met een gesprek via Zoom van ongeveer 20 minuten.
● Daarna maak je  ontwerpberekeningen van zonne-installaties, op basis van de input van

de deelnemer.
● Deze berekening bezorg je via  een persoonlijke mail aan de betreffende deelnemer.

Naargelang je interesses en persoonlijke mogelijkheden, neem je na verloop van tijd ook
aanvullende taken op.

Je ideale profiel

● Je bent energiedeskundige, of hebt inzicht verworven in hernieuwbare energie en
woningrenovatie door ervaring.

● Je communiceert vlot en helder met diverse deelnemersprofielen en hebt
overtuigingskracht.

● Je bent punctueel en nauwkeurig
● Je denkt graag mee met het team en biedt hierbij eigen inzichten ter verbetering

Ons aanbod

● Wij bieden je een vaste verloning van 36,8 € (excl. BTW) per gepresteerd uur. Dit omvat
ook de overlegmomenten en de vereiste opleiding bij de start van je aanwerving.

● De opleiding duurt ongeveer 8h, en omvat een luik over zonnepaneel- en
batterijtechnologie, de ontwerpberekeningen en de projectorganisatie.

● Je werkuren zijn zeer flexibel, voor zover minstens 50% van je uren gepresteerd worden
op weekavonden na 17h of op woensdag namiddagen of in het weekend. Op die
momenten zijn veel huishoudens gemakkelijk bereikbaar.

http://www.wijkwerf.be
http://www.zonnestad.be
http://www.glasveneco.be


● Je werkt waar je wil. Indien gewenst, kan je steeds terecht in ons mooi en lichtrijk kantoor
op het Beverhoutplein te Gent.

● We stemmen maandelijks af hoeveel uren je ter beschikking hebt voor Energent, en we
houden hiermee maximaal rekening in de planning.

● Je zal deel uitmaken van een dynamisch, gemotiveerd team (van 12 werknemers), dat als
doel heeft de energietransitie mee vorm te geven.

Heb je interesse ?

● Stuur je CV met korte motivatie naar zonnestad@energent.be t.a.v. Matthias Ghyselen
● Geef hierbij ook aan hoeveel uren jij gemiddeld ter beschikking hebt per week voor een

dergelijke opdracht.
● Kandidaturen worden verwacht voor 2/05/2022.

mailto:jeroen.baets@energent.be

