
 
 

 

Vacature ‘projectmanager mobiliteit’ 
 

WaterstofNet vzw is een organisatie die, met bedrijven en overheden, projecten en road-maps rond 

de productie en het gebruik van duurzame waterstof als energiedrager ontwikkelt in Vlaanderen en 

Nederland. WaterstofNet, gestart in 2009, heeft momenteel 12 medewerkers en 2 kantoren (in 

Turnhout (B) en Helmond (NL). 

 

WaterstofNet is actief betrokken bij projecten rond waterstof in mobiliteit. Zo zijn we momenteel 

betrokken bij de ontwikkeling en opvolging van 12 waterstoftankstations in de Benelux en hebben 

we een mobiel waterstoftankstation in eigen beheer om lokale demonstratieprojecten te faciliteren. 

Daarnaast zijn we actief betrokken in regionale, nationale en Europese projecten rond auto’s, 

bussen, vuilniswagens en vrachtwagens op waterstof.  

 

WaterstofNet ontwikkelt in dit verband projectideeën, die met bedrijven uitgewerkt worden tot 

concrete projectvoorstellen, zowel op inhoudelijk als op financieel vlak. Als projecten daadwerkelijk 

starten, voert WaterstofNet inhoudelijk werk uit en staat ze ook vaak in voor coördinatie (en 

rapportering - zowel inhoudelijk als financieel) en communicatie van het project.  

 

Gezien het toenemend aantal projecten is WaterstofNet op zoek naar een voltijds ‘projectmanager 

mobiliteit’.  

 

Taken: 

• Ondersteunen van lopende regionale/Europese projecten rond mobiliteit op waterstof, 

waarin WaterstofNet een coördinerende rol speelt 

• Opvolgen van ontwikkelingen rond tankinfrastructuur en voertuigen in de Benelux in relatie 

met Europa 

• Ontwikkelen van vernieuwende projecten rond mobiliteit op waterstof (schrijven van 

projectvoorstellen en het managen van deze projecten bij goedkeuring) 

• Opvolgen van ontwikkelingen op vlak van vergunningen, wet en regelgeving 

• Opvolgen van ontwikkelingen bij overheden (Nederlands, Vlaams, Europees) 

 

 

Profiel: 

• Minimaal bachelor of gelijkwaardig voor ervaring 

• Technische opleiding met interesse voor mobiliteit 

• Op kunnen zetten van nieuwe projectideeën/initiatieven rond mobiliteit op waterstof 

• Sterk conceptueel denken en onderscheid kunnen maken tussen ‘hoofdzaken’ en ‘bijzaken’ 

• Gericht kunnen communiceren en samenwerken met uiteenlopende industriële spelers 

• Vlotte communicatie in het Engels 

• Multidisciplinaire inzet in het Waterstofteam met collega’s 

• Flexibele inzet in een aantal parallel lopende projecten 

 



 
 

Wat wij bieden: 

• Dynamisch team van collega’s, die enthousiast samen unieke/vernieuwende 
projecten en een ecosysteem van bedrijven rond waterstof ontwikkelen en 
realiseren 

• Flexibele werkomgeving met veel ruimte voor initiatief 

• Marktconform salaris aangevuld met o.a. groeps- en hospitalisatieverzekering en 
maaltijdcheques 

• Een boeiende en zeer afwisselende job in een sector die voortdurend in beweging is 

 

 

Interesse? Stuur je kandidatuur ten laatste op vrijdag 19 februari 2021 via mail naar 

adwin.martens@waterstofnet.eu.  

mailto:adwin.martens@waterstofnet.eu

