Vacature projectontwikkelaar
Heb je interesse in duurzame energie? Wil je bedrijven begeleiden in
vooruitstrevende waterstofprojecten? Dan is deze vacature zeker iets voor jou!
WaterstofNet is een kennis- en samenwerkingsplatform dat bijdraagt aan een koolstofneutrale
samenleving door het ondersteunen en realiseren van waterstofprojecten in Vlaanderen en
Nederland. Samen met de industrie en overheden zorgen we voor concrete realisaties op het terrein
en leggen we de basis voor verdere samenwerking.
We coördineren de ‘Waterstof Industrie Cluster” (WIC), een netwerk van meer dan 100 bedrijven dat
de basis vormt voor projectontwikkeling. Met de juiste technische kennis en goede contacten met de
verschillende spelers, adviseren we deze bedrijven in de groeiende wereld van waterstof.
De belangstelling voor waterstof als onderdeel van de energietransitie stijgt enorm. Dit resulteert in
een groot aantal nieuwe projectideeën rond waterstof. Als WaterstofNet vertalen we deze
projectideeën naar concrete projecten, met geschikte consortia en passende financiering.
Om deze projectideeën mee te ontwikkelen en uit te werken tot concreet goedgekeurde projecten is
WaterstofNet op zoek naar een projectontwikkelaar voor projecten in de ganse waardeketen van
waterstof. Eens de projecten daadwerkelijk opgestart zijn, is WaterstofNet vaak coördinator van het
project, zorgen we voor een sterke inhoudelijke bijdrage en staan we in voor rapportering ( zowel
inhoudelijk als financieel) en communicatie van het project. Ook bij de coördinatie van de projecten
word je ingeschakeld.
Taken:
• Ontwikkelen van projectideeën naar concrete projecten met passend consortium,
financierings- en tijdsplan
• Coördineren van de indiening van projectvoorstellen in financieringsprogramma’s
• Opvolgen van roadmaps bij bedrijven en visies van overheden
• Ontwikkelen van financiële onderbouwing van roadmaps voor waterstoftoepassingen
• Coördineren/faciliteren van lopende waterstofprojecten
Profiel:
• Sterke interesse in, affiniteit met of kennis in hernieuwbare energie, klimaat, waterstof,…
• Bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring in de energiesector, vertrouwd met ontwikkelen van
consortia en financieringsschema’s/subsidieprogramma’s
• Universitair niveau of gelijkwaardig (technisch-wetenschappelijke of economische opleiding)
• Om kunnen met complexe projecten, die de nodige flexibiliteit en vasthoudendheid vereisen
in de ontwikkeling
• 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 13 collega’s
• Flexibele inzet in een aantal parallel lopende projecten

Wat wij bieden:
•
•
•
•
•

Sterk groeiende organisatie met een uitgebreid netwerk van partners en een
vlakke structuur
Dynamisch team van 13 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 en thuiswerk
Marktconform salaris aangevuld met o.a. laptop, GSM, groeps- en hospitalisatieverzekering,
maaltijdcheques
Een boeiende en zeer afwisselende job in een sector die voortdurend in beweging is

Voor vragen in verband met de functie kunt u contact opnemen Adwin Martens,
adwin.martens@waterstofnet.eu
Ook uw kandidatuur (motivatiebrief en CV) kan u sturen naar dit emailadres, ten laatste op 8 oktober
2021.

