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Projectmedewerker klimaat en energie  

 

Plaats in de 
organisatie 

Afdeling Milieu, natuur, klimaat en energie 

Directe leidinggevende Coördinator milieu, natuur, klimaat en energie 
 

 
Graad B1 Stafmedewerker – C1 Medewerker 

 

Vakdomein  Klimaat en energie  

 
Functie-
omschrijving 

Je staat in voor de ondersteuning van de gemeentebesturen bij het uitwerken en 
uitvoeren van een lokaal klimaat- en energiebeleid. Klimaatneutraal zijn in 2050 is 
een ambitieuze doelstelling. 
 
Je staat onder meer in voor volgende taken: 

Enerzijds ondersteun je het klimaatteam bij de opmaak van klimaatplannen. Dit 
omvat:  
- opmaken van gemeentelijke klimaatactieplannen voor mitigatie en adaptatie;  
- organiseren en trekken van participatieprocessen met diverse actoren 

(diverse gemeentelijke diensten, burgers, stakeholders); 
- communiceren met de betrokken gemeentebesturen om te komen tot een 

gedragen actieplan; 
- zorgen dat het proces voor de opmaak van het actieplan goed verloopt; 
- regelmatig rapporteren over de voortgang. 
 
Je staat anderzijds in voor het opzetten en coördineren van projecten om de 
gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van hun klimaatbeleid. Dit doe je 
door: 
- het uitdenken en uitwerken van concrete acties om de klimaatuitdagingen aan 

te pakken; 
- het opzetten en coördineren van concrete (inter)gemeentelijke energie- en 

klimaatacties/projecten; 
o het ondersteunen en/of aansturen van mensen; 
o het zoeken naar partners en financiering; 
o het opzetten van samenwerkingen en overleg met verschillende 

stakeholders omtrent acties en projecten; 
o het vertalen van projecten naar een draaiboek met stappenplan en 

methodieken; 
o het project in goede banen leiden, bewaken van de voortgang, 

tijdsduur, budget, doelstellingen en kwaliteit; 
o het opzetten van communicatie- en participatie-initiatieven; 
o het presenteren van resultaten van acties/projecten; 
o het opmaken van werkingsverslagen en rapporteringen; 

 
Daarnaast word je ook ingezet voor: 
- het op de hoogte blijven van de evoluties op het gebied van energie en 

klimaat en deze vertalen naar concrete acties; 
- het verlenen van advies over klimaat en energie aan de andere afdelingen in 

WVI; 
- het prospecteren en werven van projecten/opdrachten. 
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Kennis 
competenties 
 

In functie van het takenpakket: 
- professionele kennis van het domein ‘klimaat en energie’: zowel op inhoudelijk 

vlak als de maatschappelijke context; 
- basiskennis van de relevante overheidsstructuren en de werking van een lokale 

overheid. 

 
Competenties  De focus van de competenties ligt op: 

- analyserend vermogen (2): verbanden leggen en oorzaken zien;  
- communicatieve vaardigheden (2): kunnen communiceren met verschillende 

doelgroepen, kunnen rapporteren en presenteren, kennis van 
vergadertechnieken; 

- flexibiliteit (2): ontwikkelingen doorzien en daar snel op in spelen, open staan 
voor nieuwe ideeën;  

- initiatief (2): zien en grijpen van kansen, het zelf uitwerken en in gang zetten van 
ideeën, het signaleren van problemen en deze direct oplossen; 

- innoveren (1): aandragen van ideeën  
- integriteit (2): herkennen van verschillende normen en waarden, behoeften en 

belangen van anderen, en weten hoe hier mee om te gaan, respect tonen voor 
anderen  

- kwaliteitsgerichtheid (2): actief een hoge mate van kwaliteit nastreven en deze 
waarborgen  

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

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

- samenwerken (2): kunnen samenwerken met mensen, individueel en in groep, 
en zo bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, contactvaardig en hulpvaardig 
zijn, kunnen omgaan met weerstand of onverschilligheid 

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

 
 
 
 


