Vacature Risk-manager Sea2Socket - halftijds
REScoop Vlaanderen vzw is de Vlaamse federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare
energie. De energiecoöperaties realiseren zowel meer hernieuwbare energie (groene stroom
maar zeker ook groene warmte) als structurele energiebesparing bij gezinnen, overheden en
bedrijven. REScoop Vlaanderen organiseert het overleg tussen deze energie coöperaties
onderling, fungeert als kennisdatabank voor de leden en aanspreekpunt voor de
verschillende overheden en andere netwerken. De Vlaamse en Waalse REScoops
organiseren zich om investeringen in offshore windturbines mogelijk te maken.
REScoop Vlaanderen werkt vanaf 1 september 2022 aan het tweejarig EnergieTransitieFonds
(ETF) dossier “Sea2Socket”. Sea2Socket bestudeert de haalbaarheid van een innovatief
concept om de levering van duurzame en betaalbare energie uit de zee aan huishoudens
mogelijk te maken. Door deel te nemen aan een duurzame energiegemeenschap is de burger
zowel eigenaar van offshore windturbines als klant van een coöperatieve leverancier. Dit
geïntegreerde en originele bedrijfsmodel op deze schaal vereist technische, juridische en
economische validaties met betrekking tot de financieringsvereisten aan de kant van de
producenten en de wettelijke beperkingen voor de burger-consument.
Sea2Socket onderzoekt hoe een lange termijn koopovereenkomst (de Cooperative Power
Purchase Agreement, de CooPPA) de elektriciteitsprijs betaalbaar en stabiel kan houden voor
burgers, in hoeverre dit op regelgevend vlak mogelijk is of kan worden gemaakt, hoe deze
lange termijn overeenkomst in offshore investeringen betrouwbaarheid geeft voor
bankfinanciering, of de opgewekte elektriciteit fysiek geleverd kan worden aan de klant via
de balanceringsgroep van de klant, en in hoeverre burgers bereid zijn om mee te investeren
in het veiligstellen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van hun
elektriciteitsvoorziening. Deze studie sluit aan bij de Europese richtlijnen (RED en EMD) om
een ondersteunend kader uit te werken voor energiegemeenschappen waarbij zij het recht
hebben om de energie van hun productiefaciliteiten te delen onder de leden.

Wij zijn op zoek naar een Risk Manager Sea2Socket:
Als Risk Manager Sea2Socket stuur je de juridische en regelgevende analyse aan van de korte
keten van zee tot stopcontact. De algemene onderzoeksvraag is of het gerechtvaardigd en
mogelijk is voor een geheel van burgercoöperaties om een CooPPA voor energie aan te gaan.
Dit behelst:
2.1 Onderzoek naar de juridische constructie van de lange termijn afnameverplichting
2.2 Onderzoek naar de verenigbaarheid met het consumentenkader
2.3 Communicatieve manieren om de prijs- en aanbodstabiliteit op lange termijn hiervan
duidelijk te maken.

Functie:












Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het Sea2Socket Werkpakket 2
“Juridische analyse korte keten van zee tot stopcontact”.
Je evalueert potentiële CooPPA risico’s en onderzoekt hoe potentiële regelgevende
en marktrisico’s kunnen overwonnen of verminderd worden.
Je coördineert werkgroepen rond offshore-risicomanagement
Je zoekt manieren om naar burgers, de offshore sector en de banken duidelijk te
communiceren over prijsstabiliteit en offshore investeringen . Je communiceert
hierover helder in papers en op website en sociale media.
Je maakt een halfjaarlijks werkdocument op rond de voortgang rond de risico’s,
opportuniteiten en oplossingen voor de CooPPA.
Je zet maximaal in op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor
hernieuwbare energie en de betrokkenheid van de burger/coöperant daarbij.
Je werkt nauw samen met de Coördinator Offshore REScoop Vlaanderen en het
juridisch kantoor BlixtLaw, alsook met de andere partners in het Sea2Socket ETFproject.
Je draagt de missie en de visie uit van REScoop Vlaanderen.
Je rapporteert aan de Coördinator Offshore.

Profiel:









Je bent een samenwerker en een verbinder
Coöperatief ondernemen zit in je hart
Je bent allround en kan zelfstandig werken.
Je bent organisatorisch onderlegd.
Je hebt snel inzicht in juridische en wetgevende teksten en kan algemene doelen
duidelijk formuleren.
Ervaring in marktwerking in de energiesector is een meerwaarde.
Gedegen passieve kennis van Frans en Engels
Je hebt een master (of bachelor gelijkwaardig door ervaring)

Aanbod:






Halftijdse functie van onbepaalde duur, eventueel combineerbaar met andere
lopende vacature “Trajectbegeleider Communicatie Sea2Socket”
Verloning rekening houdend met opleiding en ervaring.
Je maakt deel uit van een gedreven organisatie en koepel
Een boeiende functie met veel variatie, een ruime autonomie en verantwoordelijkheid.
Het loonpakket omvat maaltijdcheques van 8€ per equivalent gewerkte dag,
thuiswerkvergoeding 129€ per maand pro rata, baanvergoeding en openbaar vervoer
of fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv uiterlijk 15 juli 2022 naar info@rescoopv.be. Na
voorselectie wordt je uitgenodigd op een gesprek tijdens een af te spreken moment tijdens
de zomer.
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