Je bent een netwerker en verbinder? Ben jij ook overtuigd dat
samenwerking meer dan ooit nodig is? Hou je van nieuwe ideeën? Door
uitbreiding zijn wij op zoek naar een

enthousiaste projectcoördinator (m/v/x)
met een voltijds contract van onbepaalde duur
Het (Vlaams en lokaal) beleid rond energie is in volle beweging. Om de klimaatdoelen te halen,
moet tegen 2050 een groot deel van de woningen in de regio energetisch aangepast worden.
Inwoners vinden hun weg niet in het doolhof van regelgeving, premies,… Stadsregio Turnhout is
op zoek naar een projectcoördinator om die ambitie voor alle inwoners (met oog voor kwetsbare
groepen) mee te realiseren. De projectcoördinator werkt nieuwe ideeën en activiteiten uit om
het ondersteuningsaanbod rond energie dichter bij de mensen te brengen.
Stadsregio Turnhout is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout en
Vosselaar en de Stad Turnhout. Al 20 jaar werken zij intens samen. Het samenwerkingsverband
coördineert het gezamenlijke beleidswerk van de gemeenten, voert projecten uit en biedt zelf
ook diensten aan burgers aan. Meer info www.stadsregioturnhout.be

Je opdracht
•

•

•

Communicatie en netwerken
o Je formuleert voorstellen inzake communicatie naar alle inwoners om duurzame
energie en de dienstverlening van het loket wonen en energie te promoten.
o Je zet samenwerkingen op met relevante actoren binnen het woon- en
energiebeleid (gemeentelijke diensten, Kamp C, WEB energiesnoeiers, Fluvius,
Samenlevingsopbouw, Benovatiecoaches …).
Regisseren van de verdere uitbouw van een generiek ondersteuningsaanbod met specifieke
focus op een outreachende werking
o Je werkt een actieplan en bijhorend communicatieplan uit inzake energie. Je volgt
de uitvoering op.
o Je bedenkt aangepaste strategieën om burgers te mobiliseren inzake energiezuinig
wonen en energetisch renoveren.
o Je maakt taakafspraken met de verschillende partners in het werkveld.
o Je onderhoudt contact met de andere Vlaamse energiehuizen.
Beleidsadvisering en -voorbereiding
o Je volgt tendensen op in de lokale en bovenlokale energie- en woonontwikkelingen.
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•

Je blijft op de hoogte van het Vlaams energiebeleid en vertaalt dit verder naar en op maat
van de collega’s van de dienst wonen en energie.

Je competenties
•

•
•
•
•
•
•
•

je bent een netwerker en een verbinder, als creatieve teamspeler draag je
klantgerichtheid hoog in het vaandel, je staat graag tussen de mensen en je werkt graag
samen
je hebt affiniteit met kwetsbare doelgroepen
je bent organisatorisch en planmatig sterk
je kan zelfstandig werken en beslissingen nemen en je koppelt hierover regelmatig terug
in het eigen team
je bent in staat zowel op conceptueel niveau te denken als de praktische uitwerking van
de initiatieven voor jouw rekening te nemen
je ziet opportuniteiten
je bent een vlotte en enthousiaste communicator
energie en duurzaamheid boeit je

Kan je solliciteren?
Je hebt minstens een masterdiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind
dit semester je diploma.
OF
Je hebt tenminste 4 jaar relevante beroepservaring én slaagt voor een niveau- en capaciteitstest.
Deze test vindt plaats voorafgaand aan de effectieve selectieprocedure. Ze wordt in onderling
overleg met jou ingepland.

Ons aanbod
Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur in de graad Av (A1a-A1b-A2a) en de
aanleg van een werfreserve voor de periode van 1 jaar.
Tal van extra voordelen: maaltijd- en ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement
openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (=
aanvullend pensioen bovenop het wettelijk pensioen), lidmaatschap van de
Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
Diverse kansen om jezelf verder te ontwikkelen door het volgen van opleidingen en studiedagen,
deelname aan projecten, …
We zijn een dynamische organisatie die sterk inzet op een duurzame loopbaan en op een
gezonde balans tussen werk en privé. We streven naar een divers samengesteld team. We
coachen medewerkers in hun loopbaan en bieden glijdende werktijd, thuiswerk en een soepele
vakantieregeling waarbij je als voltijdse medewerker jaarlijks recht hebt op 33 vakantiedagen
aangevuld met 14 feestdagen.
Plaats van tewerkstelling: Wonen Stadsregio Turnhout - Campus Blairon 720, 2300 Turnhout. Je
werkgebied omvat de vier gemeenten van de Stadsregio Turnhout: Beerse, Oud-Turnhout,
Turnhout en Vosselaar.

Selectieprocedure
•
•

Uiterste inschrijfdatum – 13 februari 2022
De selectiecommissie kan beslissen om vooraf een extra stap (preselectie) in te bouwen.

•
•

een thuisopdracht gevolgd door een mondeling gesprek met de op dinsdag 22 februari 2022
vanaf 16.30 u.
de selectiecommissie kan beslissen de eerste twee gerangschikte kandidaten te
onderwerpen aan een assessment.

Interesse?
Je kandidatuur, incl. motiviatiebrief, CV en kopie van je diploma, dien je bij voorkeur per e-mail
in op tin.doms@stadsregioturnhout.be en dit ten laatste 13 februari 2022.
Kandidaten die in aanmerking komen, zullen worden uitgenodigd worden voor een mondeling
gesprek op dinsdag 22 februari 2022 vanaf 16.30 u.
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Katleen Bols (coördinator Wonen &
Energie), tel 0495 65 12 00 of katleen.bols@stadsregioturnhout.be

