
 

 

VACATURE PROJECTCOÖRDINATOR 

 

SITUERING 

ZuidtrAnt CVBA-SO is een jonge energiecoöperatie, opgestart in 2016, die werk maakt van de energietransitie in 
de zuidrand van Antwerpen. Onze focus ligt, naast het verminderen van het energieverbruik bij particulieren en 
in scholen, op hernieuwbare energie. Daarbij worden bijvoorbeeld zonnedaken gecombineerd met elektrische 
deelwagens en -fietsen. www.zuidtrant.be 

ZuidtrAnt-W CV-SO werd in 2019 opgericht om meer specifiek te focussen op warmtenetten en collectieve 
warmteprojecten. Wij bekijken o.a. de mogelijkheden van warmtenetten om restwarmtestromen te 
recupereren voor verwarming in plaats van hiervoor fossiele energie te gebruiken. In 2020 werd een eerste 
project gerealiseerd in Mortsel-Edegem met Warmte Verzilverd bv, een vennootschap waar naast ZuidtrAnt-W 
ook Ecopower en Kelvin Projects deel van uitmaken. Meer info vind je op de respectievelijke websites. 
www.zuidtrant-w.be , www.warmteverzilverd.be 

Voor de coördinatie van de vele organisatorische en administratieve taken die hernieuwbare warmte en 
energieprojecten met zich meebrengen zijn we op zoek naar een projectcoördinator. Een tweede uitdaging is 
om voor de verschillende activiteiten nieuwe projecten te initiëren en  op te starten in en rond de ruime rand 
van Antwerpen. 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

 Je volgt de overlegvergaderingen van ZuidtrAnt-W zelf en, ten behoeve van ZuidtrAnt-W de 
bestuursvergaderingen van Warmte Verzilverd en zorgt voor de verslaggeving.   

 Je beheert van a tot z de overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld het contract met de leverancier van warmte 
en  met de klanten die warmte afnemen, domeintoelatingen, vergunningen, enz. Tevens sta je in voor de 
opvolging van alle engagementen en administratieve verplichtingen die samengaan met de uitbating van de 
warmtenetten.  Je voert de nodige acties zelf uit of coördineert de acties waarvoor meerdere partijen nodig 
zijn. 

 Als centraal aanspreekpunt zorg je ervoor dat de communicatie, intern en extern, tijdig, correct en volledig 
verloopt.  De sleutel hiertoe is de vlotte samenwerking met het bestuur en de andere werknemers van 
ZuidtrAnt(-W) en met de vertegenwoordigers van de andere aandeelhouders van Warmte Verzilverd. 

 Je zorgt ervoor dat de boekhouding van Warmte Verzilverd steeds in orde is, door punctuele opvolging van 
facturatie, betalingen, wettelijke verplichtingen, enz.  en werkt daarvoor vlot samen met het externe 
boekhoudkantoor. 

 Je houdt een oog op de cash flow, bewaakt de budgetten en rapporteert hierover tijdens de 
bestuursvergaderingen. 

 Je volgt relevante vormingen om ook te kunnen groeien in je job. 
 

 Je gaat actief op zoek naar nieuwe opportuniteiten en projecten. Je legt connecties en onderzoekt externe 
subsidiemogelijkheden.  
 

 Je wordt ingeschakeld bij lopende projecten, zowel technisch als administratief.  

 



 

PROFIEL 

 Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring als projectcoördinator. 

 Je beschikt minimaal over een professionele bacheloropleiding of gelijkwaardig door ervaring. 

 Aangezien een warmtenet en hernieuwbare energie ook in grote mate een technische materie is, is een 
technische opleiding zeker een pluspunt. 

 Je bent organisatorisch sterk, punctueel, ordelijk en gestructureerd. Je werkt resultaatgericht. 

 Je kunt zowel zelfstandig als in team werken, je neemt initiatief en hebt een groot probleemoplossend 
vermogen. 

 Je hebt affiniteit met hernieuwbare energie en de coöperatieve wereld. 

 Kennis van de regio, in en ruime rand rond Antwerpen, is een pluspunt. 
 
 
WIJ BIEDEN 

 Een stimulerende werkomgeving en een uitdagende job. 

 Afwisselende werkplekken naar keuze. Dit kunnen de kantoren van Ecopower zijn, gezamenlijke werkruimte 
voor medewerkers van ZuidtrAnt (-W), afgewisseld met thuiswerk (in te vullen in functie van Covid-
maatregelen). 

 Terugbetaling van vervoersonkosten (openbaar vervoer). 

 Laptop en gsm. 

 Ondersteuning door geëngageerde vrijwilligers en dagelijks bestuur van de coöperaties. 

 Mogelijkheid voor een voltijdse job (38 uren-week). 

 Competitief loon. 
 

 
 

HEB JE INTERESSE? BEN JE ONZE GESCHIKTE KANDIDAAT? 

Stuur je motivatiebrief en CV  
tegen 30 april 2021 naar 

info@zuidtrant-w.be  

 


