Energieconsulent Energiesnoeiers M/V
Contract onbepaalde duur (80%)
Via sociale tewerkstelling realiseren de Energiesnoeiers een dalende energiefactuur bij
kansengroepen en dragen zo een steentje bij voor het milieu.
De Energiesnoeiers zijn actief in de volledige regio Zuid-West-Vlaanderen. Hun voornaamste opdracht
is het uitvoeren van de gratis energiescan. Tijdens een huisbezoek geeft men eenvoudige energietips
aan de bewoner en plaatst men een aantal energiebesparende maatregelen.
De energiesnoeiers zijn een dienst binnen de Lokale diensteneconomieorganisatie vzw effect. Meer
informatie vind je op www.vzweffect.be .
De energiesnoeiers zetten de komende drie jaar in op een specifiek project om huishoudens in
energiearmoede toe te leiden naar energie-efficiënte renovaties. Hiervoor gaat men over tot de
aanwerving van een medewerker om dit project, samen met de coördinator, in goede banen te
leiden.

Jobinhoud:
Samen met de coördinator zorg je voor de dagelijkse opvolging en uitwerking van het
energieconsulentenproject.
Dit bestaat onder andere uit volgende taken:
- Ontwikkelen en uitvoeren van een renovatiescan: enthousiasmerend toeleiden naar
potentiële energie-efficiënte investeringen
- Informeren van potentiële doelgroep: communiceren op laagdrempelige manier via
huisbezoek, sociale media en papieren dragers
- Faciliteren en realiseren van infomomenten en vormingen voor de doelgroep en de
doorverwijzers
- Valoriseren van bestaande instrumenten: optimaal benutten van beschikbare
maatregelen in functie van potentiële investeringen
- Adviseren en geadviseerd worden door huidige en potentiële stakeholders
- Rapporteren en administratie in kader van projectopvolging en -financiering

Profiel:
-

Je hebt interesse in energie(armoede) en energiebesparing.
Je bent sociaal vaardig en positief in de omgang met diverse stakeholders en klanten
Je bent zelfstandig ingesteld, maar ook een teamspeler.
Je bent communicatief vaardig en sterk in spreken voor publiek
Opzetten, plannen en begeleiden van activiteiten zit in je bloed.
Je bent technisch polyvalent ingesteld en bezit de nodige kennis over energiebesparende
investeringen
Initiatief nemen is een van je sterke punten
Flexibiliteit in je job zie je als een meerwaarde
Je bent stipt en nauwgezet bij het uitvoeren van de jou toevertrouwde taken.
Je bent administratief sterk en bezit de nodige computervaardigheden.
Je beschikt over een rijbewijs.
Je staat open voor het volgen van extra vorming en opleiding in functie van de job.

Wij bieden:
-

Een zinvolle job in een dynamische en ondernemende organisatie.
80% contract (30,4 uur per week), onbepaalde duur.
Verloning volgens PC 331
Hospitalisatieverzekering (na zes maanden dienst) en maaltijdcheques.
De nodige interne of externe vorming om je functie te kunnen uitvoeren.

Plaats van tewerkstelling:
Vzw effect - energiesnoeiers
Damastweversstraat 1
8500 Kortrijk

Solliciteren:
Je kan solliciteren tot en met 03/03/2019. Dit kan je doen door je CV en motivatiebrief bij voorkeur
per email te versturen naar sander.deflo@vzweffect.be of per post naar Sander Deflo, Energiesnoeiers,
Damastweversstraat 1, 8500 Kortrijk. Nadien nodigen we je eventueel uit voor een gesprek op
maandag 11 maart en een tweede gesprek op maandag 18 maart. De tewerkstelling zou zo snel
mogelijk daarna moeten opstarten.
Voor meer informatie kan je ons steeds telefonisch contacteren op 056/28 27 76 of mailen naar
sander.deflo@vzweffect.be .

