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Vacature projectleider zon en warmte  

 
Wie zijn wij?  
Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE) is de sectororganisatie voor duurzame energie 
in het Vlaams Gewest. ODE organiseert het overleg tussen hernieuwbare energiebedrijven en met de 
overheid. Voor de domeinen PV (fotovoltaïsche zonne-energie) en warmtepompen werkt ODE samen 
met Techlink. Als federatie van installatiebedrijven voor alle technieken in België richt Techlink zich 
op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het anticiperen op disruptieve trends. ODE en 
Techlink staan voor een sterke duurzame ontwikkeling van de PV en warmtepomp sectoren.  
 
Wat doet de projectleider zon en warmte bij ODE?  
De projectleider zon en warmte trekt binnen ODE de werking over elektrische zonne-energie en 
warmtepompen in al zijn aspecten. Specifiek zal de projectleider:  

- Het belang van zonne-energie en warmtepompen verdedigen en beleidsvoorstellen 
uitwerken die deze energietechnologieën ondersteunen 

- Specifieke dossiers en regelgeving resultaatgericht opvolgen met diverse overheden en deze 
voor de leden vertalen om hen te informeren en toe te laten hun expertise te delen 

- De samenwerking uitbouwen en onderhouden met de leden, partnerorganisaties en 
stakeholders, door regelmatige communicatie en de organisatie van events 

- Organisatorisch en inhoudelijk werkvergaderingen voorbereiden en leiden 

- Op regelmatige basis inhoudelijke bijdragen leveren voor artikels, nieuwsbrieven 

en positienota’s  

 

Wie ben jij? 
- Je genoot een hogere opleiding, bij voorkeur in een technisch-wetenschappelijke richting en 

hebt affiniteit met de hernieuwbare energie technologieën 
- Je volgt de trends in hernieuwbare energie in België en Europa 
- Je hebt minstens enkele jaren werkervaring  
- Je communiceert zowel schriftelijk als mondeling vlot en je kent voldoende Frans en Engels 
- Je bent een vlotte netwerker bij een diversiteit van doelgroepen  
- Je kan overweg met de courante kantoor software toepassingen (MS Office) 
- Je neemt initiatief en kan hoofd- van bijzaken onderscheiden 

 
Wat bieden wij jou? 

- Een contract van onbepaalde duur met een voltijdse tewerkstelling  
- Competitieve verloning op basis van nuttige opleiding en ervaring 
- Een zeer gevarieerde job, met ruimte voor initiatief, in een boeiende en 

stabiele werkomgeving binnen een belangrijke sector in volle transitie 
- Een dynamische werkplek met een enthousiast team collega’s zowel bij ODE in de Energy 

Hub in Brussel (samen met zes andere energiefederaties) als bij Techlink in Kortenberg  
- Flexibele combinatie van werken op kantoor en thuiswerk 

 
Procedure 
Solliciteren kan door een motivatiebrief met CV te sturen ten laatste op 17/6/2020 naar ODE 
Vlaanderen via vacature@ode.be. We nodigen geselecteerde kandidaten uit voor een 
sollicitatiegesprek. De indiensttreding gebeurt zo snel mogelijk. 
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