Het Vlaams Energiebedrijf (VEB) levert elektriciteit en aardgas aan klanten in de overheidssector (B2B).
Daarbij streeft het VEB naar een algemene energiebesparing in de publieke sector via energieefficiëntieprojecten.
Omwille van deze sterke groei zijn we momenteel op zoek naar een (m/v/x):

Pricing & trading Analyst
Jouw functie
•

•
•
•

•

Je bent verantwoordelijk voor de nauwkeurige operationele berekening van prijsformules voor
leveringscontracten (voor onze B2B-klanten). Je monitort en beheert de risico’s die verbonden zijn aan
de prijsberekening van energiecontracten en doet voorstellen voor de bijsturing van onze
waarderingsmethodieken.
Je werkt mee aan de uitvoering van de hedging contracten bij de traders van VEB. Je werkt hiertoe
uiterst nauwkeurig, kan omgaan met stress in volatiele energiemarkten en zorgt voor een goede
organisatie en opvolging van de uitvoering van de trading contracten.
Je sluit nieuwe partnerships met bestaande klanten, geeft presentaties over de energiemarkt bij onze
strategische klanten en maakt voorstellen voor het indekken van de energieprijzen.
Je bouwt marktexpertise op en volgt de actualiteit van de energiemarkt. Je kan prijsevoluties duiden en
deelt die kennis binnen de organisatie, je maakt rapporten op ter ondersteuning van de
klantenverantwoordelijken. Je volgt de evolutie van markten, producten en regelgevingen met een
impact op de waardering van onze energiecontracten. Je brengt de impact op onze bedrijfsprocessen in
kaart.
Klanten en collega’s kunnen bij jou terecht voor hun factuur beter te begrijpen (bijv. hoe is de spotprijs
opgebouwd) en je beantwoordt klantvragen omtrent hun facturen en creditnota’s. Je hebt een goed
begrip van de energiefactuur: je begrijpt alle componenten zoals distributie, transport, taksen ten
gronde.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•

Je hebt reeds een basiskennis inzake de pricing van prijsformules en je kan de kosten en risico’s
kwalitatief als kwantitatief analyseren.
Je hebt een uitmuntende kennis van Excel (en idealiter ook van databaseapplicaties) voor het maken
van prijsanalyses, rapporteringen, opmaken van Excelmodellen, alsook voor het controleren van de
facturen.
Je hebt reeds ervaring opgedaan bij een energieleverancier.
Je beschikt over minimum een bachelordiploma of gelijkwaardig door werkervaring.
Je houdt van teamwerk en draagt bij met een gevoel van verantwoordelijkheid in jouw rol als vitale
schakel in de missie van het VEB.
Mensen kennen je als analytisch, betrouwbaar en doelgericht; iemand met zin voor initiatief, en oog
voor detail en kwaliteit. Je bent erg gedreven en stressbestendig.
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Ons aanbod
Wij bieden een afwisselende job in het centrum van de actualiteit (energie en klimaat), in een jong bedrijf
dat bruist van de energie en dat een mooie combinatie maakt tussen economische en maatschappelijke
belangen.
Wij zijn een vlakke organisatie, vormen een hecht team en geven veel ruimte voor inspraak. Wij bieden een
maximale flexibiliteit in het vormgeven van je job en je krijgt impact op het ontwikkelen van producten
en/of diensten.
Je krijgt een contract van onbepaalde duur en een marktconforme verloning met extralegale
voordelen (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques,..)
Het VEB is gelegen in de prestigieuze gebouwen van Tour & Taxis, Havenlaan 86C te 1000 Brussel. Deze
locatie is vlot bereikbaar zowel met de wagen als met het openbaar vervoer (1,5 km van het Noordstation).
Elke 5 minuten rijdt er een shuttlebus tussen het Noordstation en Tour & Taxis.

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv naar hrm@veb.be.
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