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Vacature: Adviseur Biogas-E 
Ben jij de ‘gasgever’ (m/v/x) die wij zoeken? 

Vlaanderen wil op termijn klimaatneutraal zijn en rekent daarvoor op biogas. Biogas is een unieke 

hernieuwbare energiebron, die alle troeven heeft om van de klimaattransitie een succes te 

maken. Biogas levert vandaag al ca. 10% van de groene elektriciteit in Vlaanderen, maar het 

potentieel is veel groter. Een sector in volle ontwikkeling dus! 

Daarom zoeken we een enthousiaste ‘gasgever’ om samen te werken aan de biogassector van 

morgen. Wil jij mee de ontwikkeling van de biogassector in Vlaanderen versnellen? Verdiep je je 

graag verder in deze duurzame energiebron via (internationale) onderzoeksprojecten? En wil je 

die inzichten delen met verschillende stakeholders zoals de overheid, kennisinstellingen, de 

biogassector en het grote publiek? Dan is Biogas-E op zoek naar jou! 

Wat doet Biogas-E? 

De vzw Biogas-E wil de ontwikkeling van de biogassector in Vlaanderen versnellen. Als 

onafhankelijk kenniscentrum streven we naar een optimale ondersteuning van een gezonde 

biogassector. Dit doen we enerzijds door actief te zijn op het gebied van onderzoek en 

ontwikkeling en anderzijds als overlegplatform tussen de biogassector en de overheid. Via 

diverse publicaties informeren we zowel de beleidmakers als burgers op objectieve wijze over de 

voordelen en de opportuniteiten van het biogasverhaal. 

Functieomschrijving 

 Je versterkt als adviseur het team van Biogas-E. 

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

maatschappelijk, 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 je 

identificeert (nieuwe) samenwerkingsmogelijkheden. 

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

biogassector door het organiseren van businessworkshops, studiedagen en excursies.  

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

 Je bent geprikkeld door hernieuwbare energie, en biogas in het bijzonder. Je wil meewerken aan 
een groenere toekomst. 

 Je hebt een stevige basisopleiding milieu-/energiewetenschappen en een goede cijfermatige 
kennis om economische vraagstukken op te lossen: bio-ingenieur, industrieel ingenieur 
milieukunde, master in milieuwetenschappen of gelijkwaardig hieraan. 

 Je hebt inzicht in milieu- en energietechnologie en interesse voor innovatie en ontwikkeling. 
Ervaring met het uitvoeren en opvolgen van onderzoeksprojecten wordt gezien als een pluspunt, 
maar is geen vereiste.  

 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, met veel ruimte voor eigen initiatief. 

 Er wordt een interne opleiding voorzien waarbij je snel de vereiste basiskennis opdoet.   

 Je wordt tewerkgesteld in een flexibele werkomgeving met mogelijkheid tot thuiswerk. Het 

kantoor van Biogas-E bevindt zich op wandelafstand van het station Kortrijk. 

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

(maaltijdcheques, fietsvergoeding en abonnement openbaar vervoer).  

 Een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur. 

Interesse?  

Stuur jouw motivatiebrief en CV, waarin je duidelijk je troeven voor deze functie aangeeft, naar 

info@biogas-e.be. We verwachten jouw kandidatuur ten laatste op 1 juni 2020. De sollicitatiegesprekken 

zullen doorgaan op 8 juni 2020, gelieve deze datum vrij te houden.  

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Sam Tessens, via sam.tessens@biogas-e.be | 056 24 

12 63.   
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