Vacature Dubolimburg vzw
(Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg)

Coördinator
(voltijds/deeltijds, 0,8 - 1 VTE contract onbepaalde duur)
Stuur je motivatiebrief plus cv voor 13/03/2018 naar
Dubolimburg - Ine Schils (coördinator),
GreenVille, Centrum Zuid 1111, 3530 Houthalen,
ine.schils@dubolimburg.be

Dubolimburg vzw stimuleert duurzaam bouwen en wonen in de provincie Limburg.
We adviseren en begeleiden zowel de Limburgse particuliere (ver)bouwers – via het
advies Eerste Hulp Bij Duurzaam Bouwen - als de 44 Limburgse gemeenten.
De deskundigheid van Dubolimburg komt voort uit de zorgzaam opgebouwde
knowhow en de ervaring op het terrein. De kracht schuilt in het brede netwerk met
betrokken stakeholders dat samenwerkingen - over de grenzen van organisaties
heen - omarmt en meerwaarde creëert.
Limburg is onze thuisbasis, al kijken we ook met meer dan gewone interesse naar
Vlaanderen, Europa en de wereld. Op inspiratie staat geen grenzen.

Coördinator Dubolimburg vzw
(0.8-1 VTE onbepaalde duur)
Functie
Je staat in voor de dagelijkse coaching en aansturing van een team van vijf medewerkers.
Je begeleidt de medewerkers en versterkt hen in de uitvoering van hun taak met het oog op een
optimale dienstverlening voor particulieren en lokale overheden.
Je werkt pro-actief het beleid van de organisatie uit in samenwerking met de provincie Limburg, de
Limburgse gemeenten en andere organisaties en stakeholders op het terrein. Je ontwikkelt projecten
die zowel de toekomst van de organisatie als haar doel en missie bestendigen. Je staat in voor het
financiële beheer van de vzw en de rapportering aan de Raad van Bestuur.
Jouw profiel











Je hebt een relevant diploma hoger onderwijs (bij voorkeur bouw- of milieusector).
Je bent een uitgesproken coach die inzet op groei en eigenaarschap van medewerkers.
Je bent een echte teamspeler met een positief kritische geest.
Je hebt een neus voor samenwerkingen met diverse organisaties om samen tot een winwinsituatie te komen.
Je bent vertrouwd met de werking van (lokale) overheden
Je werkt planmatig en je hebt een ‘hands on-mentaliteit’. Je neemt vanuit deze ingesteldheid
spontaan initiatief met oog op een optimaal resultaat.
Je houdt permanent de vinger aan de pols van de laatste tendenzen wat betreft duurzaam
bouwen.
Duurzaamheid is jouw passie en ideologie.
Je hebt ervaring met leiding geven.
Specifieke kennis van duurzaam bouwen en ervaring met schrijven van inhoudelijke
(subsidie)dossiers is een pluspunt.

Ons aanbod






een (0.8 - 1 VTE) contract van onbepaalde duur
een uitdagende functie binnen een sector in volle ontwikkeling
een gezonde balans tussen werk en privé
veel ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling
een aantrekkelijke verloning en verlofregeling

Dubolimburg is een dynamische vzw waar enthousiaste medewerkers een platform krijgen om
initiatieven te nemen met grote maatschappelijke relevantie. Ons kantoor is gelegen in GreenVille,
Houthalen-Helchteren.
Wij zijn geïnteresseerd in je kwaliteiten ongeacht je geslacht, handicap, etnische afkomst en
nationaliteit. Wij verzekeren een professionele en discrete behandeling van je kandidatuur.

