
VACATURE - PROJECTMANAGER ‘HERNIEUWBARE ENERGIE’

OVER ONS

Energent cv is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, actief in Oost-Vlaanderen. Naast
de organisatie van energiediensten aan burgers, investeren we in projecten rond hernieuwbare
energie (zon, wind en duurzame warmte).

JOUW FUNCTIE

We breiden ons huidige projectteam investeringen uit. Hiervoor zoeken we een ervaren collega
met een passie voor duurzame energie. Bij voorkeur ben je complementair aan het bestaande
team en breng je aldus bijkomende kennis en expertise aan. Samen met het projectteam werk je
o.a. aan volgende taken.

● Het uitzetten van een strategie rond projectontwikkeling hernieuwbare energie
● Prospectie naar nieuwe investeringsprojecten binnen de gedefinieerde sectoren
● Uitvoeren van haalbaarheidsanalyses rond potentiële investeringsprojecten
● Realisatie van reeds gecontracteerde projecten

JOUW PROFIEL

Als m/v/x volgde je een technische of economische opleiding; bij voorkeur heb je een
masterdiploma of kan je gelijkwaardige ervaring meebrengen. Je hebt kennis en expertise in
hernieuwbare energie, ideaal in wind- en/of warmteprojecten (warmtepompen, warmtenet of
wkk-projecten) of ontwikkeling en realisatie van grote zonneprojecten.

Je bent ondernemend, klantvriendelijk en enthousiast. Proactief scouten naar projecten schrikt
je niet af. Daarnaast ben je bedreven om economische haalbaarheidsstudies op te maken. Vlot
werken met spreadsheets is een must.

ONS AANBOD

We bieden je graag een volwaardig contract van 80% of 100%. Je loon is gebaseerd op paritair
comité 200 (met aanpassing naar interne weddeschalen). Dit alles wordt aangevuld met
extralegale voordelen, zoals zeer flexibele werkuren, collectieve loonbonus, maaltijd- en
ecocheques, gsm-abonnement, vergoeding woon-werkverkeer. Ons kantoor ligt vlot bereikbaar
in centrum Gent. Enkele dagen per week telewerken is ook mogelijk.

Je zal deel uitmaken van een dynamisch en zeer gemotiveerd team dat als doel heeft de
energietransitie mee vorm te geven.

CONTACT

Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk 12 januari 2023 naar luc.meskens@energent.be.
We maken graag tijd voor een gesprek. Check ook www.energent.be!
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