
 Jobaanbieding - Project Manager - Energy Communities  

 
 

 

1 
 

Jobaanbieding - Project Manager - Energy Communities 
 

Version du 17/03/2022 

 Jobaanbieding 

In het kader van haar activiteiten ter ondersteuning van de oprichting van lokale gemeenschappen 
voor hernieuwbare energie, werft Energie Commune vzw (voorheen APERe vzw) een 
projectmanager aan, 4/5de of voltijds. 

  Beschrijving van de functie 

De persoon zal het Energie Commune-team versterken in projecten die gericht zijn op het delen 
van lokale hernieuwbare energieproductie in het Brussels Gewest en Wallonië. 

 
De projectleider voert taken uit in verband met de volgende activiteiten 

› Begeleiding van plaatselijke initiatieven van gemeenschappen van burgers/duurzame 
energie en concrete ervaringen met het delen van energie: technologische, economische, 
juridische en projectopzetaspecten. 

› Beheer van een energie-expertisemissie voor het Brussels Gewest (Bestuur, Kabinet, 
Huisraad, Facilitatoren, ...) over de volgende thema's: individueel en collectief zelfverbruik, 
coöperaties, hernieuwbare technologieën, brandstofarmoede, warmtenetten, flexibiliteit van 
het verbruik, ... 
 

› Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) 

 Profiel 

Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die beschikt over de volgende vaardigheden en 
capaciteiten: 
Essentieel 

› Minimaal 5 jaar relevante projectmanagement ervaring 

› 3 jaar beroepservaring in de energiesector met betrekking tot het milieu 

› Kennis van het Frans (niveau B2-C1) 

› Initiatief en autonomie 

› Vermogen om te luisteren 

› Zeer goed teamwerk en gestructureerde informatie-uitwisseling 

› Zeer goede schrijfvaardigheid en vermogen om samen te vatten 

› Goede spreekvaardigheid in het openbaar, goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid 
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› " Vermogen om gegevens te lezen, analyseren en presenteren 
 

Assets  

› ACS-status: werkloze werkzoekende wonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

› Kennis en beheersing van instrumenten voor groepsfacilitering 

› Juridische kennis (fiscaal recht en vennootschapsrecht) 

› Kennis van het Engels 

 Wik beiden 

› Een 4/5e of voltijds vast contract 

› Een vriendelijke en stimulerende werkomgeving in een snel evoluerende sector 

› Een multidisciplinair team van 13 gemotiveerde mensen 

› De mogelijkheid om nieuwe projecten te ontwikkelen in lijn met de missies, visies en 
waarden van Energie Commune 

› Flexibele werktijden in combinatie met een strikte aanpak van de kwaliteit van het werk en 
de deadlines 

› De mogelijkheid om van thuis uit te werken  

› Autonomie bij het beheer van het werk, met een minimum aan samenwerking in duo's 
binnen het team 

› Een salaris volgens de interne schalen, met maaltijdcheques, fietsvergoeding of vergoeding 
van de kosten van openbaar vervoer en een bijdrage voor het gebruik van een 
internetaansluiting en telefoon 

› Een aangename werkplek, goed bereikbaar met het openbaar vervoer (Saint-Gilles, Village 
Partenaire) 

 Hoe solliciteren? 

Stuur uw sollicitatiebrief en CV naar Johanna D'HERNONCOURT per e-mail: 
jdhernoncourt@energiecommune.be met als onderwerp: "Sollicitatie Gemeenschappelijke Energie 
- Projectleider - Uw NAAM, Voornaam". 
Er zal een ontvangstbevestiging worden gestuurd. 
Antwoorden worden uiterlijk 25 april 2022 om 10.00 uur verwacht. 
Daarna zullen de personen die het best aan het profiel van de functie beantwoorden, worden 
uitgenodigd voor een schriftelijke test die zal plaatsvinden op 2 mei 2022 van 14 tot 16 uur. Indien 
u wordt geselecteerd, vindt op 12 mei 2022 tussen 9.00 en 13.00 uur een persoonlijk gesprek 
plaats. 
Het mondelinge en schriftelijke examen vinden plaats in de Rue Fernand Bernier 15 in Sint-Gillis.  
Ingebruikneming gepland voor 1 juni 2022, afhankelijk van beschikbaarheid. 


