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COGEN Vlaanderen vzw zoekt gemotiveerde ingenieur (M/V)  

 

Algemeen 

Als sectororganisatie voor warmte-krachtkoppeling (WKK) brengt COGEN Vlaanderen een 160-tal 

bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. 

COGEN organiseert ook stakeholderoverleg (WKK-platform en werkgroepen) , verzorgt opleidingen, 

informatiesessies, studiedagen, … en helpt haar leden met allerhande vragen omtrent WKK.  

Daarnaast volgt COGEN ook nauwgezet het energiebeleid om beleidsmakers te kunnen informeren en 

ondersteunen met relevante inzichten. We proberen de standpunten die we verdedigen zo goed 

mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen, waar nodig met eigen studiewerk. 

Wij zijn op zoek naar een gedreven iemand die - samen met een enthousiast team en een sterk 

netwerk - mee wil werken aan efficiënte energietransitie.  

 

Taken 

• Kennisopbouw rond, en opvolgen van regelgeving, techniek, steunmechanismen, … 

• Ondersteunen van leden met WKK-gerelateerde vragen. 

• Zelfstandig en in team werken aan studies en onderzoek dat relevant is voor de verdere 

ontplooiing van WKK. 

• Voorbereiden van en notuleren tijdens de werkgroepen binnen het stakeholderoverleg. 

• Samen met het team standpunten rond allerlei energievraagstukken mee bepalen. 

• Overleg met andere stakeholders in het energielandschap (o.a. overheid, 

sectororganisaties, leden, …). 

 

Kennis en competenties 

• Ingenieur (burgerlijk, bio- of industrieel) 

• Affiniteit voor technologie en technologische evoluties. 

• Interesse in het thema “energie”.  Basiskennis van het energielandschap is mooi 

meegenomen, maar je krijgt intern een uitgebreide opleiding. 

• Geen schrik om in het openbaar te spreken en skills om presentaties te geven. 

• Teamspeler die zelfstandig kan werken en graag nieuwe contacten maakt. 

• Kennis van Frans en Engels is een pluspunt. 

 

Ons aanbod 

• Een uitdagende en gevarieerde job in een boeiende werkomgeving binnen de sector van de 

duurzame energie. Een sector die in volle ontwikkeling is en waarop jij je stempel kan drukken. 
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• Een job met verantwoordelijkheid en autonomie waar je zowel op persoonlijk als op 

kennisgebied kan groeien. 

• Flexibele werkomgeving in een klein en dynamisch team. 

• Je komt rechtstreeks in contact met een uitgebreid netwerk (kabinet, VEA, grote en kleine 

energiebedrijven, …)  

• Een contract van onbepaalde duur met een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling. 

• Competitieve verloning volgens het niveau van de functie. 

 

Selectieprocedure 

Solliciteren kan door  een motivatiebrief met CV te sturen naar jorg.baeten@cogenvlaanderen.be. 

Voor meer informatie kan je mailen naar bovenstaand adres of telefonisch via 016 / 58 59 97  

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een sollicitatiegesprek.  

De indiensttreding gebeurt zo spoedig mogelijk in onderling overleg. 

Solliciteren kan t.e.m. 26/07/2019. 

 

Visie COGEN Vlaanderen 

 

WKK als Katalysator voor de energietransitie 

Na hernieuwbare energie, is warmte-krachtkoppeling of WKK de meest duurzame wijze om in onze 

energienoden te voorzien. WKK’s combineren brandstofbesparingen tot 40% met het 

tegemoetkomen aan de flexibiliteitseisen van het huidige en het toekomstige energiesysteem. Ze zijn 

een essentieel puzzelstuk om de energietransitie efficiënt, betaalbaar en met behoud van een stabiel 

systeem te realiseren. 

Hoeksteen van het energiesysteem 

WKK  is anno 2019 goed voor bijna 3.000 MWe opgesteld vermogen. Dit vertegenwoordigt 20% van 

de elektriciteitsproductie op de Belgische markt. Bovendien is er nog een aanzienlijk potentieel en 

breed toepassingsgebied voor bijkomende installaties. Deze nieuwe WKK-installaties worden zo 

ontworpen dat zij naast de invulling van de elektriciteits- en warmtevraag ook flexibel inspelen  op de 

intermitterende productie door hernieuwbare energiebronnen. Zo blijven ze de hoekstenen van het 

systeem tijdens de energietransitie en daarna, want ook bij het toenemend gebruik van brandstoffen 

van hernieuwbare oorsprong blijft efficiëntie belangrijk. 

Systeemoplossing 

Om de energietransitie te verwezenlijken dienen de verschillende energiebehoeftes als geheel te 

worden geoptimaliseerd. WKK’s zijn hiervoor bij uitstek geschikt. Ze zorgen voor efficiënte warmte- 

én elektriciteitsopwekking. Ze faciliteren de groei van intermitterende bronnen en zijn eenvoudig op 

warmtenetten aan te sluiten. Ze beperken netverliezen door decentrale productie en kunnen alle 

systeemdiensten leveren. Bovendien valoriseren ze optimaal de gebruikte brandstoffen. 


