Als jong en snelgroeiend adviesbureau dat haar klanten helpt op vlak van energie-efficiëntie
en duurzaamheid, zoeken wij voor ons kantoor in Turnhout een:

Projectmanager energie en duurzaamheid

Junior
projectmanager

Jobinhoud

In deze functie ben je aanvankelijk verantwoordelijk voor het ondersteunen van onze senior
consultants/projectmanagers bij de uitvoering van energie- en duurzaamheidsprojecten. Je
krijgt volop de kans om jezelf te ontwikkelen onder de vleugels van onze ervaren consultants,
en door te groeien naar een senior rol, waarin je jouw eigen projecten beheert.
Het takenpakket bestaat o.a. uit:
• CO2-voetafdrukanalyses;
• Duurzaamheids- en energieneutraliteitsplannen voor bedrijventerreinen,
campussen …
• Energieaudits van industriële processen en gebouwen;
• Potentieelstudies/dimensionering voor projecten m.b.t. hernieuwbare energie
(zonnepanelen, windturbines…) en warmte-krachtkoppeling;
• Advies rond energiemarkten (aan- & verkoopbeleid …);
• …
Als projectmanager sta je samen met een ervaren adviseur in voor de uitvoering en opvolging
van deze projecten. Je staat klanten bij met advies rond het terugdringen van hun
energiekosten en hun broeikasgasuitstoot, de technische analyse van energievraagstukken,
advies omtrent wettelijke vereisten en subsidies, het streven naar duurzaam ondernemen…
Je bent een aanspreekpunt voor klanten, overheden, keuringsinstanties,
constructiebedrijven… en waakt, in overleg met de senior consultant, over de communicatie
met de betrokken partners. Hierbij neem je ook steeds de bedrijfsvoering van onze klanten
en de economisch relevante aspecten mee in overweging.

Profiel

Je hebt een ingenieursdiploma en je bent in jouw opleiding al in contact gekomen met
verschillende aspecten van energie.
Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt. Je hebt een positieve
ingesteldheid en denkt niet in problemen maar in oplossingen. Klantencontacten motiveren
jou en geven je energie. Bovendien draag je kwaliteit hoog in het vaandel en kan je projecten
tot een goed einde brengen. Werken in Excel is een plezier. Waar nodig word je begeleid,
maar zelfstandigheid schrikt je niet af; je krijgt voldoende ruimte om zelf actie te
ondernemen.
Je speelt graag een rol in de huidige energietransitie en het streven naar een duurzame,
circulaire economie.
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Studie
Bio-ingenieur
Industrieel ingenieur
Burgerlijk ingenieur

Interesses
Duurzaamheid
Energie
Optimalisatie
Technische installaties

Jouw DNA
Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend
Planmatig

Plaats
tewerkstelling
Everdongenlaan 15
2300 Turnhout

Aanbod

Je komt terecht in een enthousiast, jong team dat deel uitmaakt van een
ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor plezier. Je
kan rekenen op een professionele ondersteuning, en een motiverend loonpakket.
Bekijk onze website hier of ontdek de troeven van onze groep hier.
We zoeken bij voorkeur iemand die kan werken vanuit ons kantoor in Turnhout. In
de beginperiode kom je ook regelmatig naar ons kantoor in Bierbeek.

Interesse

Ben je geïnteresseerd in ons bedrijf en in deze job? Stuur dan je cv en beknopte
motivatiebrief waarin je ons uitlegt waarom jij voor deze job kiest en welke ervaringen
je meebrengt.

Solliciteren kan tot 31 mei 2022. We garanderen je steeds een antwoord!

Wie zijn we?
Exergie is een studiebureau voor energie en duurzaamheid en behoort tot de United
Experts groep. Deze groep omvat meer dan 250 medewerkers en heeft kantoren
verspreid over heel Vlaanderen en een kantoor in Wallonië. Exergie richt zich
voornamelijk op KMO’s, industrie, zorginstellingen en overheden.
Onze missie? Onze klanten ondersteunen met strategisch en operationeel advies op vlak
van energie en duurzaamheid. Denk daarbij aan energieaudits, studies technieken, WKKpotentieelstudies, groene mobiliteit, investeringsanalyses hernieuwbare energie,
BREEAM, ISO 50.001 … en tal van andere zaken die meestal niet de corebusiness zijn van
onze klanten. Een volledig overzicht van onze activiteiten vind je op onze website
https://www.exergie.be.
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