
VACATURE PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAME ENERGIE 

Wat is Zonnewind CVBA? 

Zonnewind is een energiecoöperatie uit Zandhoven die zich als doel heeft gesteld de 

CO2-uitstoot in Zandhoven en omgeving terug te dringen en het publiek te informeren 

over de huidige problematiek rond klimaatverandering, de oorzaken ervan en de 

mogelijke oplossingen.  Zonnewind CVBA werd in 2017 opgericht door enkele bezorgde 

en geëngageerde burgers die op deze manier hun kleine steentje proberen bij te dragen 

aan de strijd tegen de opwarming van de aarde.  We doen dit hoofdzakelijk door het 

vervangen van bestaande installaties door nieuwe milieu- of energievriendelijke 

alternatieven of we zoeken waar onze klanten kunnen besparen en tegelijkertijd 

investeren in hernieuwbare energie.  

De financiering van onze projecten gebeurt door burgers die aandeelhouder worden van 

de coöperatie en in ruil een stuk van het rendement krijgen. 

Alle projecten die we tot hiertoe hebben gerealiseerd werden uitgewerkt door een hecht 

team van vrijwilligers die zich na hun dagtaak belangeloos inzetten voor Zonnewind. 

Omdat onze onderneming in een groeiverhaal zit zijn we op zoek naar een nieuwe 

medewerker die de huidige medewerkers in eerste instantie kan bijstaan in de uitwerking 

van onze lopende en nieuwe aankomende projecten. 

WIE ZOEKEN WE? 

Onze ideale kandidaat heeft minstens een professionele bachelor elektromechanica of 

gelijkwaardig door ervaring, minstens 5 jaar relevante ervaring met de installatie van 

elektrische installaties, in het bijzonder PV-installaties en LED-verlichting, en heeft dus 

een degelijke technische kennis. 

Verder heb je interesse in alle mogelijke vormen van hernieuwbare energie, gaande van 

windturbines tot vergistingsinstallaties. 

Je hebt de ambitie en capaciteiten om zelf projecten van A-Z te trekken: 

 

• Je kan vooreerst een goede kosten/baten analyse maken en een rendabel project 

definiëren, wat voor ons betekent een win-win-win creëren voor de klant, 

Zonnewind en het klimaat.  

• Vervolgens kan je dit voorstel overtuigend brengen aan de klant en andere 

mogelijke stakeholders.  

• En is de klant overtuigd van ons voorstel, ga je aan de slag om samen met de 

gekozen onderaannemers het project te realiseren. 

 

Goede kennis van Word, Excel en PowerPoint is een must. Het schrikt je tevens niet af 

om overzichtelijk te rapporteren aan de bedrijfsleiding.  

  

Enige ervaring met overheidsopdrachten is meegenomen, vermits we veel met lokale 

besturen samenwerken. 

Je bent in het bezit van rijbewijs B. 

Communicatief aangelegd zijn is nodig om een goede relatie met onze klanten op te 

bouwen, maar ook met andere stakeholders zoals onze overkoepelende federatie 

REScoop Vlaanderen voor sommige projecten.  

Er zijn, typisch voor een jonge organisatie, doorgroeimogelijkheden naar een breder 

takenpakket en een grotere verantwoordelijkheid. 

Je kan zelfstandig werken vanaf flexibele locaties, waaronder thuis. 



Je bent stressbestendig en kan prioriteit onderscheiden van bijzaak. 

Je kan werken tegen een deadline en begrijpt het belang van de zaken op tijd correct af 

te werken. 

Je bent in staat om je beschikbare tijd te verdelen over verschillende projecten. 

WAT BIEDEN WE? 

Je komt terecht in een innovatieve organisatie met een uniek en toekomstgericht 

businessmodel.  

We voorzien vanaf de opstart bijstand en maken je wegwijs in onze projecten en manier 

van werken. Je komt in een heel geëngageerd team terecht waar er altijd hulp en kennis 

voorhanden is om je te ondersteunen. 

Je krijgt bij ons alle kansen om je persoonlijke talenten en skills verder te ontwikkelen. 

Je krijgt veel vrijheid, en kan je uren en dagtaak grotendeels zelf bepalen. 

We bieden een marktconform loon en stellen een laptop en indien nodig andere 

materialen ter beschikking. 

Deeltijds werken is een mogelijkheid (minstens 50%). 

 

INTERESSE? 

CV's en bijkomende vragen kunnen verstuurd worden aan 

steven.van.den.brink@zonnewind.org 


