
WVI – 2021-12-22 – FB Stafmedewerker hernieuwbare energie  1 

Stafmedewerker hernieuwbare energie 

 
Plaats in de 
organisatie 

Afdeling Cluster Investeringsprojecten 

Directe leidinggevende Directeur Investeringsprojecten 
 

 
Graad B1 Stafmedewerker 

 
Vakdomein  Hernieuwbare energie 

 

Functie-

omschrijving 

Je staat in voor de ontwikkeling en uitvoering van hernieuwbare energieprojecten 

op bedrijventerreinen en in woon- en gebiedsontwikkelingsprojecten die WVI 

ontwikkelt en in beheer heeft en werkt mee aan de uitvoering van 

dienstverleningsprojecten aan gemeenten.  

 

Dit omvat onder meer: 

- het aanreiken, uitwerken, sturen en opvolgen van de concrete projecten 

- het opvolgen van studies en onderzoeken die aan de projecten voorafgaan 

- het verlenen van advies omtrent en/of het uitwerken van het thema 

hernieuwbare energie in de eigen ontwerpen van WVI bij de ontwikkeling van 

bedrijventerreinen, gebiedsontwikkelings- en woonprojecten 

- het uitbouwen van een netwerk van contactpersonen in relatie tot 

kennisopbouw en ervaringsuitwisseling en meewerken aan initiatieven inzake 

kennisoverdracht en informatieverstrekking over hernieuwbare energie 

- het delen van de opgebouwde kennis en ervaring met de collega’s over de 

afdelingen heen 

- het participeren in vernieuwende en/of vakdomein overschrijdende projecten of 

opdrachten 

- het opvolgen van de evoluties rond hernieuwbare energie en deze vertalen 

naar beleidsvoorbereidende documenten 

 

Kennis 

competenties 

 

In functie van het takenpakket beschik je over:  

- professionele kennis van het vakdomein hernieuwbare energie, zowel op 

technisch vlak als op vlak van regelgeving, beleid en nieuwe ontwikkelingen 

- professionele kennis projectbeheer (administratief, financieel, organisatorisch 

beheer van een project) 

- basiskennis van de relevante overheidsstructuren en de werking van de lokale 

overheid 

- basiskennis MS Office-programma’s 

 

Competenties  De focus van de competenties ligt op: 

- analyserend vermogen (1): de essentie van het probleem zien  

- communicatieve vaardigheden (2): zorgen voor een heldere communicatie in 

twee richtingen  

- flexibiliteit (2): ontwikkelingen doorzien en daar snel op in spelen  

- innoveren (2): voorstellen van creatieve alternatieven 

- integriteit (2): waken over de naleving van afspraken, regels en ethiek en 

bijsturen waar nodig + loyaliteit 

- klantgerichtheid (2): actief meedenken met de klant  
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- kwaliteitsgerichtheid (1): hanteren van vooropgestelde kwaliteitseisen en fouten 

herstellen  

- leergierigheid (1): openstaan voor informatie en feedback en leerpunten 

omzetten in acties  

- planning- en organisatievermogen (1): eigen werk effectief plannen en 

organiseren  

- samenwerken (2): anderen helpen en overleg plegen 

- visie ontwikkelen (1): vooruit kijken en taken en problemen in een ruimere 

context plaatsen   

 


