
 

REScoop Vlaanderen werft aan – voor onmiddellijke indiensttreding ! 

REScoop.Vlaanderen vzw is de Vlaamse federatie van verenigingen en coöperaties van burgers voor 

hernieuwbare energie. Momenteel telt onze vzw een 17 tal leden, verspreid over heel Vlaanderen. Onze 

vzw is partner in het Europese Interreg project RHEDCOOP (Vlaanderen-Nederland). Vijf van onze 

lidcoöperaties zullen in het kader van dit RHEDCOOP- project (tot 4/2021) een aantal demoprojecten 

rond hernieuwbare energie en energie-efficiëntie uitvoeren in hun regio.  

Met deze demoprojecten willen we coöperatieve ESCO modellen ontwikkelen die de energietransitie in 

een stroomversnelling moet brengen.  Om deze demoprojecten verder uit te werken, is REScoop 

Vlaanderen op zoek naar een tweede voltijds of 4/5de personeelslid.  Je werkt hiervoor nauw samen met 

de projectverantwoordelijke van RHEDCOOP binnen REScoop Vlaanderen vzw.  Op termijn zal het 

takenpakket evolueren naar bredere dienstverlening voor alle leden van deze jonge federatie.  

 

Functieomschrijving (realisatie samen met de projectverantwoordelijke) 

✓ Screening  van potentiële energiebesparingsmaatregelen in publieke en residentiele gebouwen; 

✓ Concept engineering : inschatten van energiebesparing, de technische en financiële 

haalbaarheid op gebouw of wijken / cluster niveau; 

✓ Organiseren van de oplossingen op maat van gebouw, gebruiker en omgeving.  Dit in 

rechtstreeks contact met klant (particulier of overheid), de ondersteunde burgercoöperatie(s) 

externe experts en/of leverancier-dienstverleners;    

✓ Kwaliteitscontrole  opvolging doorheen de aanbesteding, realisatie tot en met nazorg. Dit in 

samenwerking met de ondersteunde burgercoöperatie en lokale partnernetwerk; 

✓ Verbinden  van het onderzoek en de ontwikkeling binnen het (internationale) coöperatieve 

ecosysteem. 

 

Profiel:  

✓ Industrieel- of handelsingenieur of gelijkwaardig door ervaring. Praktijkervaring met ESCO – EPC 

– ESC is een troef;   

✓ Gebeten door het analyseren van energie en technische vraagstukken op en rond gebouwen;   

✓ Gemotiveerd om innovatieve combinaties van technische, financiële en organisatorische aard te 

bundelen tot klantgerichte oplossingen met hoge maatschappelijk meerwaarde;  

✓ Hands on, geen zuiver theoretische calculaties maar eveneens interesse in terrein- en 

mensenwerk; 

✓ Teamspeler, benutten van contacten en expertise bij bestaande REScoops is een evidentie; 

✓ Ondernemende attitude, betrokkenheid bij de koers van de RESCoop vzw is plus.  



 

Aanbod :  

✓ Contract onbepaalde duur, voltijds of 4/5e mogelijk;  

✓ Deel van een 2 koppig team, werkzaam op het INTEREG project RHEDCOOP (tot 4/2021);  

✓ In toenemende mate inzetbaar voor andere, nieuwe projecten binnen de federatie REScoop 

Vlaanderen vzw; 

✓ Een spil bij het uitwerken van innovatieve energie(besparings-) concepten op en rond gebouwen 

en de uitbouw van dienstverlening naar leden REScoops; 

✓ Tewerkstelling te Berchem, op 50 m van Berchem Station in een fris en dynamische gedeelde 

werkomgeving met o.a. Ecopower, Rescoop.eu (Europese Federatie), EnergieID, Coopkracht vzw.  

✓ Een marktconforme verloning, terugbetaling openbaar vervoer en professioneel multimodaal 

gebruik, pc en gsm + internet, mogelijkheid tot thuiswerken en flexibiliteit in organiseren werk.  

 

Sollicitatie verloop :   

1) CV en motivatiebrief voor 30/6/2019 te bezorgen aan myriam.wouters@rescoopv.be  

2) u ontvangt uiterlijk 12/8/2019 bericht of uw kandidatuur werd weerhouden. 

3) potentiele kandidaten ontvangen datum voorstellen voor gesprek in 2e helft aug – 1e helft 

september. 

4) beslissing aanwerving kandidaat uiterlijk eind 30/9/2019.  
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