VACATURE EXPERT/COORDINATOR KLIMAAT & ENERGIE
De 22 steden en gemeenten uit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen willen de leefbaarheid op hun
grondgebied nu en in de toekomst vergroten met een kwalitatief klimaatbeleid. De regio wil
klimaatgezond worden: energieneutraal, fossielvrij en bestendig ten opzichte van de gevolgen van de
klimaatverandering. Hiervoor wil de regio een ruimtelijke omslag realiseren en inzetten op leefbare
kernen, open ruimte vrijwaren en werk in eigen streek.
FUNCTIE-INHOUD
SOLVA zoekt een expert/coördinator klimaat & energie die samen met een team van collega’s inzet op
het realiseren van deze visie. Het takenpakket is tweeledig. Enerzijds wijzigt de rol van regionale
energiehuizen vanaf 2019. Als expert/coördinator ben je verantwoordelijke voor de opzet en coördinatie
van de nieuwe structuur van het energiehuis SOLVA voor Zuid-Oost-Vlaanderen. Daarnaast dringt de
uitvoering van klimaatplannen in de regio zich op. Maatregelen uit het klimaatplan rond energieefficiëntie en rationeel energiegebruik zal je ook voorbereiden en uitrollen als dienstverlening voor de
gemeentebesturen in onze regio.
Concreet:
•
•
•
•
•
•

Coördinatie van de dienstverlening aan de gemeentebesturen in het kader van
energiebesparende maatregelen voor haar burgers, bedrijven en organisaties;
Inhoudelijke ondersteuning van de gemeentebesturen die het Burgemeestersconvenant
ondertekend hebben in de uitvoering van hun acties;
Technische uitwerking en uitvoering van concrete klimaatprojecten en energiebesparende
acties, waar mogelijk in samenwerking met andere actoren;
Zorgen voor overleg en rapportering met de betrokken gemeentebesturen en de diensten van
de intercommunale over het project;
Zorgen voor communicatie, zowel intern als extern naar de verschillende partners en burgers in
samenwerking met de communicatieverantwoordelijke van SOLVA;
Je staat in voor de kwaliteitsbewaking en evaluatie van de dienstverlening.

PLAATS IN HET ORGANOGRAM
Rapporteert aan de (adjunct-)algemeen directeur.
KENNIS & ERVARING
•
•
•
•
•

Je beschikt over een masterdiploma in een technische- of energiegerelateerde richting, of
gelijkwaardig door ervaring
Je beschikt over expertise op het domein van energie. Kennis van hernieuwbare energie is een
pluspunt.
Je hebt kennis van het domein ‘klimaat’: basiskennis op wetenschappelijk vlak, alsook van de
maatschappelijke context.
Je hebt inzicht in de relevante overheidsstructuren en hebt een netwerk in de energie-, klimaatof milieusector en/of beleid.
Slagen in een aanwervingsexamen.

VAARDIGHEDEN
• kunnen plannen en systematisch werken om diverse projecten in diverse stadia van dichtbij op
te volgen;
• in staat om zelfstandig en in teamverband te werken;
• schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
• motiveren en aansturen van een team
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ATTITUDES
• voldoende sterke persoonlijkheid om de werkgever te vertegenwoordigen bij besturen en
diverse organisaties;
• zin voor initiatief en creativiteit, voor orde en organisatie;
• verantwoordelijkheidszin, accuraat, stressbestendig en discreet;
• flexibel inzetbaar in diverse projecten, onder wijzigende omstandigheden en op diverse
werkplekken binnen het werkingsgebied;
• bereid tot avondwerk;
ONS AANBOD
Een contract voor onbepaalde duur met een brutomaandwedde, aan de huidige index, afhankelijk van
de nuttige ervaring, dat varieert van € 3.667,53 tot € 6.777,27 een groeps- en hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques en andere gangbare sociale voorzieningen.

INTERESSE ?
Indien je deel wil uitmaken van een jong en dynamisch team, bezorg dan vóór maandag 12 november
2018 een omstandig cv met motivatiebrief, een kopie van je diploma en een bewijs van goed zedelijk
gedrag hetzij schriftelijk, aan de Voorzitter van SOLVA, mevr. Ilse Uyttersprot, Gentsesteenweg 1B,
9520 Vlierzele, hetzij via e-mail aan tanja.allard@so-lva.be.
Het eerste, schriftelijke gedeelte van de examenprocedure vindt plaats op zaterdag 24 november
2018. Indien je hiervoor slaagt, vindt een tweede mondeling gedeelte plaats in de week van 17
december 2018.
Meer informatie kan bekomen worden bij Tanja Allard op het nummer 053/64 65 31.
www.so-lva.be
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