Het VEB heeft als missie de publieke sector op vlak van energie duurzamer en efficiënter te maken en
streeft naar een algemene energiebesparing bij de brede publieke sector. Dit doen wij enerzijds door
de publieke diensten te begeleiden om efficiënter om te springen met energie en de energiedata te
centraliseren en anderzijds door efficiënter groene energie centraal aan te kopen en te leveren aan
publieke diensten.
Het VEB speelt een cruciale rol in de regie van projecten rond energie-efficiëntie aan een heel diverse
groep van Vlaamse overheidsentiteiten (o.a. scholen, zorg- en welzijnssector, sociale huisvesting,
centrale overheidsdiensten,….), waarvan het aantal nog elke dag toeneemt.
Binnen het VEB leeft dan ook een “Go for it”-sfeer waar een vijftigtal collega’s zich met hart en ziel
inzetten om de gestelde doelen te bereiken.
Omwille van deze sterke groei zijn we momenteel op zoek naar een (m/v/x):

AANKOPER ENERGIE-EFFICIENTIE
Jouw functie
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent verantwoordelijk voor aankopen binnen Energie-Efficiëntie; je optimaliseert hiertoe
het bestek- en gunningsproces voor de verschillende producten en diensten en volgt ze op.
Je standaardiseert de aanwezige bestekken conform de huidige wetgeving en de meest
recente aankoopinzichten.
Je stemt de inhoudelijke noden af met de projectmanagers en Manager van Energie-Efficiëntie
en werkt de aankoopdossiers uit.
Je werkt samen met en integreert bijdragen van ondersteunende diensten: business
development, juridische dienst, …
Je doet het nodige om de gestelde deadlines en afspraken met de klant na te komen.
Je staat desgevallend in voor het uitvoeren van marktonderzoek om o.a. tot de opmaak van
een supplier panel te komen.
Je zet een Purchasing Documentation System op.
Je rapporteert aan de Manager Energie-Efficiëntie.

Jouw profiel
•
•
•
•
•
•
•

Je combineert een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring) met minimaal 5 jaar
aankoopervaring.
Je hebt ruime ervaring in aankopen in een overheidscontext.
Ervaring met de energiesector en affiniteit met (energie)techniek zijn een plus.
Je bent cijfermatig sterk, gestructureerd, resultaatgeoriënteerd, commercieel ingesteld en
denkt oplossingsgericht.
Je bent gezond assertief en je kan stakeholders bewegen tot samenwerking.
Je denkt conceptueel en je hebt oog voor zowel risico’s als opportuniteiten.
Je communiceert vlot en foutloos in het Nederlands en Engels. Kennis van Frans is een plus.
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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.
Je krijgt een contract van onbepaalde duur en een marktconforme verloning met extralegale
voordelen.
Wij bieden een maximale flexibiliteit in het vormgeven van je job en hanteren glijdende
werkuren.

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

Meer weten?
Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Frederik Christiaens, Manager
Energie-Efficiëntie: frederik.christiaens@veb.be of 02 421 32 00.
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