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1000 Brussel
FEBEG, de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van
elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas, evenals de laboratoria in de elektriciteitsen gassector. FEBEG heeft 33 effectieve leden, die in totaal meer dan 7 895 personen tewerkstellen en een
omzet van om en bij de 17,6 miljard EUR vertegenwoordigen. Gezien het strategische belang van
energievoorziening voor het land, is de elektriciteits- en gassector een van de belangrijkste industriële
sectoren van het Belgische economische landschap.

Om zijn activiteiten te versterken, wenst deze mooie sectorale werkgeversorganisatie een (m/v)

Regulatory Manager Electricity Market
Met voeling op het gebied van economie, fiscaliteit, milieu en het juridische
UW FUNCTIE
In nauwe samenwerking met de General Manager van de Federatie, aan wie u rechtstreeks rapporteert,
neemt u deel aan en voert u de algemene strategie uit van de federatie voor de groothandelsmarkt voor
elektriciteit. Je eerste missie is daarom drievoudig:
-

-

-

Vanuit operationeel oogpunt vergemakkelijk je het creëren van gemeenschappelijke standpunten
tussen FEBEG-leden, op basis van je kennis en ervaring op de Belgische elektriciteitsmarkt. Je stelt
deze standpunten voor en verdedigt deze ten opzichte van de FEBEG-stakeholders;
vanuit een meer strategisch oogpunt, neem je deel aan een langetermijnvisie voor de verbetering en
integratie van de groothandelsmarkt voor elektriciteit en vertaal je de posities in een
communicatiestrategie;
Vanuit een extern standpunt vertegenwoordig je FEBEG in een aantal platforms en deel je jouw
(huidige en toekomstige) expertise over de werking van de groothandelsmarkt voor elektriciteit.

Als geloofwaardige en betrouwbare gesprekspartner volg je de evolutie van het regelgevingskader en schat je
de impact in op de activiteiten en de bedrijfsprocessen van de bedrijven in de sector. Je anticipeert op nieuwe
trends in de energiewereld (inclusief wetgevingsaspecten) en bent goed op de hoogte van de actualiteit op
vlak van energie, economie en politiek waarbij je de impact en het belang voor de leden evalueert.

UW PROFIEL
-

-

-

-

Je hebt een opleiding op Masterniveau (ingenieur, bedrijfsbeheer, jurist, econoom ...) en idealiter heb
je een aantoonbare professionele ervaring met betrekking tot bedrijven in de gas- en
elektriciteitssector, een werkgeversfederatie, een studiebureau of een consulting bureau. Kennis van
de groothandelsmarkt voor elektriciteit is, zonder een vereiste te zijn, natuurlijk een belangrijke troef.
Je beschikt over sterke vaardigheden in het zoeken naar consensus en "zachte" beïnvloeding en je
professionele ervaring stelt je in staat om voldoende assertiviteit te hebben, niet om je ideeën op te
leggen, maar om de gesprekspartners te overtuigen.
Je bent erg geïnteresseerd in de samenwerking met leden en beschikt over zeer goede
interpersoonlijke vaardigheden waarmee je snel een netwerk kunt opbouwen met beleidsmakers,
regelgevers en nutsbedrijven.
Je hebt een uitstekende kennis van het Frans en een goede kennis van het Engels en het
Nederlands. Elke kennis van een extra taal is een troef.
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ONS AANBOD
-

De mogelijkheid voor een lange termijn project binnen een mooie sectororganisatie op menselijke
schaal met bovendien een uitstekende reputatie in haar domein.
Een veelzijdige functie die het nemen van persoonlijke initiatieven aanmoedigt evenals professionele
contacten van zeer hoog niveau.
Een actieve participatie in een sector in voortdurende evolutie met een centrale rol in de energieuitdagingen van de 21ste eeuw.
Een aantrekkelijk remuneratiepakket als bediende met een bedrijfswagen alsook tal van andere extra
legale voordelen (hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, …).
De kantoren van FEBEG zijn gevestigd op 5 minuten wandelen van het Centraal Station (en
bovendien zeer goed bereikbaar met elke type van openbaar vervoer).

INTERESSE?
Stuur snel jouw sollicitatiebrief en CV, met vermelding van de referentie “BE776832” naar Hudson, t.a.v.
Michel Duhein, tel. +32 (0)2 610 27 33, e-mail michel.duhein@jobs.hudsonsolutions.com, be.hudson.com.
Meer informatie over FEBEG: www.febeg.be
Uw sollicitatie zal snel en vertrouwelijk behandeld worden.
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