
Vacature: Adviseur Biogas-E 
Biogas-E vzw is een onafhankelijk kenniscentrum met betrekking tot de productie van biogas in 

Vlaanderen. We streven naar een optimale ondersteuning van een gezonde biogassector. Biogas-

E is actief op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (in samenwerking met andere 

kennisinstellingen) en is, als overlegplatform, een link tussen de biogassector en de overheid. 

Verder tracht Biogas-E vzw via diverse publicaties biogastechnologie verstaanbaar te maken bij 

het grote publiek, om op objectieve wijze de voordelen en de opportuniteiten van het 

biogasverhaal duidelijk te maken. 

Functieomschrijving 

 Je volgt de ontwikkelingen binnen de biogassector van nabij op, zowel op technisch, als 

economisch en wetgevend vlak.  

 Je werkt mee aan onderzoeksprojecten om de biogassector in Vlaanderen verder te ontwikkelen. 

 Je onderhoudt de communicatie tussen de biogassector en ondersteunende industrieën, en 

identificeert samenwerkingsmogelijkheden. 

 Je stimuleert de implementatie van nieuwe technieken en bedrijfsmodellen in de Vlaamse 

biogassector door het organiseren van businessworkshops, lesavonden en excursies.  

 Je bent flexibel in het opnemen van andere taken ter ondersteuning van het Biogas-E team. 

Profiel 

 Je beschikt over een voldoende basisopleiding betreffende milieuwetenschappen met ook een 
behoorlijke cijfermatige basis om economische vraagstukken op te lossen: bio-ingenieur, 
industrieel ingenieur milieukunde, master in milieuwetenschappen of gelijkwaardig hieraan. 

 Je bent geprikkeld door hernieuwbare energie, en biogas in het bijzonder. 

 Je hebt inzicht in milieutechnologie en interesse voor innovatie en ontwikkeling. 

 Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, zowel in het 
Nederlands als in het Engels.  

 Je bent een positief ingestelde teamspeler, die ook graag zelfstandig werkt en creatieve 
oplossingen zoekt. 

 Je bent vertrouwd met standaard informatica/ICT toepassingen (web, office, etc.). 

Aanbod  

 Je komt terecht in een klein en dynamisch team. 

 Tewerkstelling in de vestiging van Biogas-E te Kortrijk, op wandelafstand van het station Kortrijk. 

 Een maandloon in functie van diploma en anciënniteit, met aanvullende extralegale voordelen.  

 Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur, onmiddellijke beschikbaarheid is een pluspunt. 

Solliciteren  

Solliciteren kan tot uiterlijk 21 april 2019. Stuur je motivatiebrief en CV naar info@biogas-e.be. De 

sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 24 april 2019, gelieve deze datum vrij te houden. Voor meer 

informatie kan je contact opnemen met Sam Tessens, via 0479/70 45 43.   
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