VACATURE PROJECTMEDEWERKER HERNIEUWBARE ENERGIE EN E- DEELMOBILITEIT.

ZuidtrAnt CVBA- SO is een jonge energiecoöperatie, opgestart in 2016, die werk maakt van de energietransitie
in de zuidrand van Antwerpen. Onze focus ligt op het realiseren van zonnedaken, energiebesparingen in
scholen en particuliere woningen. Door het partnerschap van het Interregproject ( VL –NED, looptijd 3 jaar)
Deeldezon, zullen we in de toekomst onze zonnedaken combineren met elektrische deelwagens en fietsen. Zo
willen we onderzoeken hoe we de piekbelasting van het net kunnen voorkomen en een Vehicule to Grid
verdienmodel kunnen uitrollen. Voor deze projecten en de algemene ondersteuning van onze coöperatie, zijn
we op zoek naar een halftijdse polyvalente projectmedewerker.

FUNCTIEOMSCHRIJVING:
-

Je ondersteunt de werkgroep zonnedaken (vrijwilligers). Je gaat op plaatsbezoek op mogelijke sites,
onderzoekt mogelijkheden, maakt een dossier op en samen met de werkgroep werk je offertes uit.
Je ondersteunt de uitrol van elektrische deelmobiliteit op bepaalde sites, werkt nauw samen met de
verschillende projectpartners en rapporteert aan de projectcoördinator.
Je bent het aanspreekpunt voor klanten en coöperanten.
Je bewaakt en houdt de projectbudgettering nauwgezet bij.
Je verzorgt de communicatie van de coöperatie op verschillende domeinen (mailings, sociale media,
infomomenten,….).
Je ondersteunt de vrijwilligers van de verschillende werkgroepen (zonnedaken, communicatie,
boekhouding, scholenwerking, renovatie).
Je neemt deel aan diverse meetings en overlegorganen in de sector en bent mee het uithangbord van
onze coöperatie.
ZuidtrAnt zorgt ervoor dat je kan deelnemen aan relevante vormingen.

PROFIEL:
-

Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring als projectmedewerker.
Je beschikt minimaal over een professionele bacheloropleiding of gelijkwaardig door ervaring.
Je hebt affiniteit met hernieuwbare energie en duurzame mobiliteit in het algemeen.
Je hebt ervaring in projectwerking, zowel in de ontwerpfase, de uitwerking, coördinatie en evaluatie.
Je bent organisatorisch sterk.
Je bent inventief en hebt frisse vernieuwende ideeën.
Je bent punctueel, ordelijk en gestructureerd van aard. Je werkt resultaatgericht.
Je bent flexibel ingesteld en kunt vlot overschakelen van de ene taak naar de andere.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels.
Je kunt zowel zelfstandig als in team werken, je neemt initiatief en hebt een groot probleemoplossend
vermogen.
Je bent flexibel qua tewerkstelling: je zal regelmatig moeten deelnemen aan overlegmomenten buiten
kantooruren en in Nederland.
Affiniteit met de regio: zuidrand van Antwerpen

WIJ BIEDEN:
-

Een stimulerende werkomgeving.
Een uitdagende job, waarin je kan uitgroeien tot specialist “ burgerparticipatie in energie- en
mobiliteitstransitie” .
Uitvalsbasis: je eigen thuisomgeving.
Terugbetaling van vervoersonkosten (openbaar vervoer).
Laptop en gsm.
Ondersteuning door geëngageerde vrijwilligers en dagelijks bestuur van de coöperatie.
Halftijds tijdelijk contract dat kan evolueren naar een vast contract.
Competitief loon

Heb je interesse? Ben jij onze geschikte kandidaat?
Laat ons iets weten en stuur je CV en motivatiebrief naar info@zuidtrant.be tegen 15 juni.

