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 Baanaanbod 

In het kader van haar activiteiten zoekt Energie Commune vzw (voorheen APERe vzw) een 
ingenieur, 4/5de of voltijds. 

  De functie 

De persoon zal het team van Energie Commune versterken bij verschillende projecten in het 
Brussels Gewest en in Wallonië. 
De functie bestaat uit de volgende taken 

› Facilitator Energiedelen en Energiegemeenschappen:  
» Technisch advies voor initiatieven van lokale energiegemeenschappen en van 

concrete projecten rond energiedelen 

» Ontwikkeling van instrumenten ter vergemakkelijking van de technische en 
economische analyse 

› Hernieuwbare energie voor het Brussels Gewest (Bestuur, Kabinet, Homegrade, 
Facilitatoren, ...) met betrekking tot de volgende onderwerpen: hernieuwbare technologieën, 
warmtenetten, individueel en collectief eigenverbruik, brandstofarmoede, flexibiliteit van het 
verbruik, coöperaties,... 

› Deelname aan het opstellen van de energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 
analyse van de gegevens en bepaling van de energieproductie (hernieuwbaar en niet-
hernieuwbaar) 

› Opvolging van de ontwikkeling van hernieuwbare energie installaties (met name wind- en 
fotovoltaïsche installaties) en de bijbehorende producties  

› Individueel zelfverbruik : analyse en optimalisatie 

› ..., volgens de wensen en behoeften van huidige en toekomstige projecten 

 Vereist profiel 

Voor deze functie zijn we op zoek naar een persoon met de volgende vaardigheden en 
bekwaamheden : 

› Onmisbaar 
» Ingenieursdiploma 
» Belangstelling voor speciale technieken in hernieuwbare energie 
» Je durft initiatief nemen en kan autonoom werken 

» Vermogen om te luisteren 
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» Goed kunnen samenwerken en gestructureerd informatie kunnen delen 

» Goede uitdrukkingsvaardigheden (mondeling en schriftelijk) 
» Vermogen om gegevens te verwerken, analyseren en presenteren 
» In staat om dingen uit te leggen in lekentaal 

› Sterke punkten  
» Kennis van het Nederlands (niveau C1-C2) 
» Kennis van het Engels 

 Wij bieden 

› Een 4/5de of voltijds vast contract 

› Een fijne en stimulerende werkomgeving in een snel evoluerende sector 

› Een multidisciplinair team van 14 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 veel aandacht voor de kwaliteit van het werk en het 
respecteren van deadlines 

› De mogelijkheid om van thuis uit te werken  

› Autonomie in 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  

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

 Hoe kan ik solliciteren ? 

Stuur uw sollicitatiebrief en CV per e-mail : rh@energiecommune.be met als onderwerp: 
"Sollicitatie Energie Commune - Ingenieur hernieuwbare energie - Uw NAAM, Voornaam". 
Met de personen die aan het profiel van de functie voldoen, wordt contact opgenomen voor een 
persoonlijk gesprek. 

De positie zal naar verwachting zo spoedig mogelijk beginnen. 
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