VERANTWOORDELIJKE COORDINATIE EN MARKETING BIOMASSAPLEIN
(Limburg)

Zorg mee voor de start van het eerste BIOMASSAPLEIN.
De wereldvoorraad fossiele brandstoffen neemt af en de productie ervan legt een grote claim op ons
milieu. In de overgang naar een koolstof-neutrale samenleving is het belangrijk dat we zoeken naar
innovaties en mogelijkheden om energie en producten te winnen uit onze eigen omgeving. Limburg
heeft een rijk aanbod aan biomassa in verschillende vormen die vandaag nog niet gevaloriseerd
worden.
Hernieuwbare energie uit biomassa, zoals houtsnippers uit lokaal beheer van landschap, zullen de
komende jaren daarom in belang toenemen als bron voor het opwekken van warmte en energie. In
ons omringende landen zoals Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Polen… is het reeds gemeengoed, nu
wordt de techniek ook meer en meer in Vlaanderen ontdekt.
Het project ‘Biomassaplein’ heeft de ambitie om een eerste Limburgs verzamelplein te zijn voor
kwaliteitsvolle biomassastromen uit landschapsbeheer waar de match gemaakt wordt tussen
aanbieders en afnemers. Het biomassaplein zet in eerste instantie in op houtige biomassa.
De oprichting van het Biomassaplein als innovatief ambassadeursproject rond circulaire stromen van
biomassa wordt ondersteund door Interreg (project Eco2Eco) en de Provincie Limburg (LSM).
Het biomassaplein wordt als coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk opgericht in een
samenwerking tussen de Provincie Limburg, Bionerga en het Regionaal Landschap Lage Kempen.

Ben je ondernemend en bereid om je met hart en ziel in te zetten voor een nieuw BIOMASSAPLEIN
in het centrum van Limburg? Dan ben jij wellicht onze nieuwe marketeer/coördinator!
Je gelooft in een duurzame energietransitie en hebt oog voor het breder maatschappelijk kader.
Je hebt een grote interesse voor de technische mogelijkheden van biomassa als energiebron en als
grondstof voor producten.
Je functie kent drie grote verantwoordelijkheden:
1. Ten eerste marketing: het aanbrengen van nieuwe klanten en het onderhouden van de
klantrelaties. Je zal daarvoor het idee van biomassa als hernieuwbare energiebron voor lokale
toepassingen verkopen en bezielen.

o

Je gaat actief op zoek naar nieuwe professionele klanten en afnemers voor houtige
biomassaproducten zoals houtsnippers, briketten, pellets, materiaalhout… en
onderhoudt de relatie met bestaande klanten.
2. Ten tweede coördinatie van de werking van het Biomassaplein: Verbinden van vraag en aanbod.
Efficiëntie bevordering door het goed op elkaar afstemmen van de verschillende stappen in het
proces.
o Je verbindt vraag en aanbod en bent de link tussen aanbieders en afnemers. Je stelt een
afleveringsschema op en zorgt ervoor dat afnemers verzekerd zijn van de levering van
kwalitatieve houtsnippers of ander producten.
o Je volgt het volledige productieproces op en coördineert de stromen.
o Je bewaakt het financieel, technisch en kwalitatief resultaat.
o Je verfijnt het businessmodel en zorgt voor efficiëntieverhoging in het hele proces.
o Je begroot en budgetten voor verschillende boekjaren en volgt deze op. Jij zorgt ervoor
dat het financiële plaatje klopt.
o Je rapporteert aan een bestuur en bereidt bestuursbeslissingen voor.
3. Ten derde beleidsopvolging: Projectoverleg met Interreg partners, rapportage & declaratie
Interreg. Contacten en afstemming met Vlaamse actoren en overheden. Opvolgen van en advies
geven aan partners en overheden op bovenlokaal, Vlaams en Europees niveau.
o Je volgt de markt en de evoluties, je hebt oog voor diversificatie van producten. Je
detecteert opportuniteiten voor nieuwe mogelijkheden voor de coöperatie. Wat
interessant en relevant lijkt, deel je graag met je collega’s.
o Je stemt af met Vlaamse en Limburgse betrokken actoren.
o Je bent verantwoordelijk voor het (Europees) projectmanagement waaronder
rapportering, financiële declaratie en contacten met de projectpartners. Je legt linken
met gelijklopende projecten in binnen- en buitenland.
o Je bent sterk in communicatie naar partners, klanten en aannemers. Je vertegenwoordigt
het project naar de buitenwereld. Je kunt bezielend spreken en overtuigen op
seminaries, bijeenkomsten…
Linken:
www.twecom.eu
www.hagehelden.be
www.rllk.be
www.bionerga.be
https://www.eco2eco.info
http://www.biomasstradecentre2.eu/Biomass-Trade-CentreII/
http://www.dipla.be/
Herken je volgende competenties en ervaring? Dan word jij misschien onze nieuwe collega.






Kernwoorden: gedreven, enthousiast begeleiden, samenwerken, verschillende rollen, verkoper,
multitasken, ambitie, een hoge mate van verantwoordelijkheid, voeling met ondernemerschap,
complexe projecten vertalen naar een haalbaar projectplan en processtructuur, punctueel,
pragmatisch.
Je kunt knopen doorhakken, beslissingen nemen en weet wanneer je moet overleggen.
Je houdt ervan om iets nieuws uit de grond te stampen.
Je hebt een diploma hoger onderwijs, masterniveau of gelijkwaardig door ervaring.










Je hebt minstens vier jaar ervaring met complexe projecten en bent werkzaam geweest in een
gelijkaardige omgeving, bij voorkeur de energiewereld, biomassa, technische verkoop, in de
private of publieke sector.
Je bent bekend met het werk als adviseur/marketeer in de energie technologie. Affiniteit met
projectontwikkeling en kostencalculaties is een must. Uit gerealiseerde energieprojecten blijkt
dat je zeer gedegen werk aflevert.
Je hebt een sterk analytisch denkvermogen, durft keuzes te maken en kunt zelfstandig en
gestructureerd werken.
Je bouwt mee aan de groei van een jonge coöperatie en komt terecht in een team van
enthousiaste mensen. Jij kunt in dit project het verschil maken.
We verwachten veel verantwoordelijkheid, maar bieden ook veel vrijheid en een hoge mate van
zelfstandigheid.
Je rechtstreekse collega’s zijn het team van de vzw Regionaal Landschap Lage Kempen met
kantoor in Houthalen-Helchteren. Heel Limburg wordt je werkveld.

Solliciteren met CV en uitbreide motivatie voor 12 maart 2018
Tav. Ilse Ideler, directeur, Regionaal Landschap Lage Kempen,
Grote Baan 176, 3530 Houthalen-Helchteren, 011/78 52 59. info@RLLK.be

