
 

 

 
 

 

 
 

FEBEG zoekt momenteel een 
 

Power Generation & Energy Policy Advisor (M/V) 
 

 

Missie 

 Als medewerker (M/V) van het economisch departement van FEBEG heeft u een brede 

kijk op de toekomstige ontwikkeling van de energiesector.  

 U zal verantwoordelijk zijn voor de dossiers met betrekking tot de productie van 

elektriciteit  op Vlaams, federaal en Europees vlak, die moeten leiden tot een gunstig 

investeringsklimaat voor onze leden 

 U volgt van nabij het EU beleid op vlak van klimaat en energie (energie en 

klimaatdoelstellingen, emissiehandel) 

 U vertegenwoordigt FEBEG in werkgroepen bij oa VBO, VOKA, VREG, VEA 

 Om de toekomst van de sector mee te helpen voorbereiden heeft u interesse in 

innovatieve ideeën en technologieën op vlak van oa energie efficiëntie, warmtenetten, 

mobiliteit,… 

 Om dit alles te realiseren heeft u veelvuldige contacten met de leden en organiseert 

u de betreffende werkgroepen binnen de federatie  

Kennis / Ervaring 

 U heeft bij voorkeur een technische vorming genoten van universitair niveau 

(ingenieur of handelsingenieur) en/of heeft enkele jaren nuttige ervaring opgedaan 

in een bedrijf uit de elektriciteits- en gassector of in een werkgeversorganisatie. 

Kennis over hernieuwbare energie is een troef. 

 U beschikt over zeer goede relationele vaardigheden die u toelaten om snel een 

netwerk uit te bouwen met de betrokken beslissingsnemers, regulatoren, 

overheidsdiensten, werkgeversorganisaties, …..   

 U bent zeer goed tweetalig (NL/F) zodat u de producentendossiers op federaal en 

gewestelijk vlak vlot kan opvolgen en verdedigen. Een goede kennis van het Engels is 

een troef. 

 Rekening houdend met de vele raakvlakken van de producentendossiers met de 

andere dossiers die behandeld worden door FEBEG moet u een echte teamspeler zijn. 

Plaats van tewerkstelling  
In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station. 
 
Aanbod 
Een uitdagende functie in een sector in volle transitie.   Wij bieden u een marktconforme 
verloning aan , vergezeld van uitgebreide extralegale voordelen. 
 
Geïnteresseerd? 
Stuur je CV en je motivatiebrief per mail naar peter.lecomte@febeg.be  
 

http://www.febeg.be/
mailto:peter.lecomte@febeg.be
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Over FEBEG 
 
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 van deze sectoren. 
 
FEBEG heeft 32 effectieve leden, die rechtstreeks ongeveer 7.895 personen te werk stellen en 
een omzet van om en bij de 16,4 miljard EUR vertegenwoordigen. 
 
FEBEG ijvert voor een duurzame, zekere en competitieve energievoorziening voor gezinnen 
en bedrijven. 
 
www.FEBEG.be  

http://www.febeg.be/

