SOLVA ondersteunt 21 steden en gemeenten uit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen vanuit
intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling. De lokale besturen staan vandaag voor
een groeiend aantal uitdagingen op vlak van leefbare kernen, open ruimte, klimaat en energie,
wonen, mobiliteit, tewerkstelling.
De 21 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. De uitvoering van de klimaatplannen in de regio dringt zich nu op. Je zal
maatregelen uit het klimaatplan rond energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik voorbereiden
en uitrollen als dienstverlening voor de gemeentebesturen in onze regio.

FUNCTIE-INHOUD
SOLVA zoekt een projectmanager/deskundige energie die samen met een team van collega’s inzet
op de technische uitwerking en uitvoering van concrete energieprojecten in de regio waar mogelijk
in samenwerking met andere actoren en als dienstverlening voor lokale besturen. Je bent
verantwoordelijk voor een professionele en deskundige dienstverlening op het vlak van rationeel
energiegebruik en hernieuwbare energie en voor het faciliteren en realiseren van energetische
renovatie van het gebouwenpatrimonium en hernieuwbare energieprojecten.
Jouw belangrijkste uitdagingen:
▪

▪

▪
▪
▪

Je verzorgt dienstverlening aan de lokale besturen in kader van:
- Uitvoering van diverse technische en organisatorische maatregelen om de energieefficiëntie en het comfort voor de gebruikers van het eigen gebouwenpatrimonium te
verbeteren
- Ondersteuning bij de opmaak van een energiezorgplan
- Ondersteuning bij het uitwerken van een energiezorgsysteem
- Energetische renovaties van hun eigen gebouwenpatrimonium
- Realisatie van projecten rond hernieuwbare energie
- Opmaak van een vastgoedstrategie met actieplan op korte, middellange en lange
termijn
- Onderzoek naar alternatieve financieringsmogelijkheden voor projecten (vb. ESCO,
energiecoöperatie)
Je initieert en realiseert projecten en campagnes die kaderen binnen de klimaatplannen
van de gemeenten (energiescans, collectieve renovatietrajecten, renovatieadvies,
burenpremie, ESCO, groepsaankopen, zonnepanelen …) naar verschillende doelgroepen
(burgers, scholen, verenigingen, bedrijven, …)
Je reikt stappen en goede voorbeelden aan voor de uitrol van energiebesparende
maatregelen
Je geeft technisch advies aan jouw team van collega’s van het Energiehuis (vb. type 2opvolgscan, BENOvatiecoach, energielening, energieloket)
Je werkt mee met een team van collega’s om zonne-energieprojecten en
windenergieprojecten op eigen gebouwen en bedrijventerreinen van SOLVA te realiseren
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▪
▪
▪

Je zet samenwerkingsverbanden op met partners in de energie -en renovatiesector (vb.
VEB, Fluvius, Confederatie Bouw, Bouwunie)
Je zorgt voor overleg en rapportering met de betrokken lokale besturen en SOLVA over het
project
Je staat in voor de kwaliteitsbewaking en evaluatie van de dienstverlening

KENNIS & ERVARING
▪
▪
▪
▪
▪

Je beschikt over een masterdiploma in een technische- of energiegerelateerde richting of
gelijkwaardig door ervaring
Je hebt minimum 5 jaar relevante (technische) ervaring
Je beschikt over expertise op het domein van rationeel energiegebruik en hernieuwbare
energie
Je hebt kennis van bouwfysische en technische elementen van gebouwen
Je hebt inzicht in de relevante overheidsstructuren en hebt een netwerk in de energiesector
en/of energiebeleid

VAARDIGHEDEN
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je kan plannen en systematisch werken om diverse projecten in diverse stadia van dichtbij
op te volgen
Je hebt schriftelijke en communicatieve vaardigheden
Je kan motiveren en een team aansturen
Je bent nauwkeurig en werkt ordelijk
Je hebt een analytisch vermogen en kritisch inzicht om snel opportuniteiten te detecteren
en in te schatten
Je werkt oplossings- en resultaatgericht
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
Je kan vlot overweg met de courante Microsoft Office-toepassingen
Je beschikt over een rijbewijs B

ATTITUDES
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Je hebt een voldoende sterke persoonlijkheid om de werkgever te vertegenwoordigen bij
besturen en diverse organisaties
Je bent diplomatisch ingesteld maar je kan ook probleemoplossend werken
Je bent sociaal en klantvriendelijk
Je neemt initiatief
Je hebt verantwoordelijkheidszin, bent betrouwbaar, loyaal, accuraat, stressbestendig en
discreet
Je bent flexibel inzetbaar en bereid tot het verrichten van occasioneel avondwerk
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ONS AANBOD
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Een contract voor onbepaalde duur (A-niveau) met een brutomaandwedde aan de huidige
index, afhankelijk van de nuttige ervaring, die varieert van € 3.740,96 tot € 5.703,89, een
groeps- en hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en andere gangbare sociale
voorzieningen
Onmiddellijke indiensttreding
Een jong en dynamisch team dat creativiteit en teamgeest omarmt
Een job met veel verantwoordelijkheid maar met de nodige vrijheid om zelf een
werkplanning te maken
Opleidings- en ontwikkelingskansen
Een werkgever die permanent inzet op werknemerstevredenheid en duurzaamheid

SELECTIEPROCEDURE
Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je cv, motivatiebrief en diploma.
▪
▪

Schriftelijk gedeelte (thuisopdracht): 23 oktober tot en met 12 november 2019.
Mondeling gedeelte (voorstelling van de thuisopdracht + interview): 1e helft december 2019

Tijdens de selectieprocedure worden zowel kennis als vaardigheden getest. Je dient te slagen
voor dit aanwervingsexamen vooraleer je in aanmerking komt om in dienst te treden.
INTERESSE?
Wil jij ons team versterken? Bezorg dan vóór maandag 21 oktober 2019 een omstandig cv met
motivatiebrief, een kopie van je diploma en een bewijs van goed zedelijk gedrag hetzij schriftelijk,
aan de Voorzitter van SOLVA, de heer Iwein De Koninck, Gentsesteenweg 1B, 9520 Vlierzele, hetzij
via e-mail aan tanja.allard@so-lva.be.

MEER INFORMATIE
Meer informatie kan bekomen worden bij Tanja Allard op het nummer 053 64 65 31.
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