Word Adviseur marktwerking
De energiesector innoveert en evolueert voortdurend en daar kan jij aan meewerken.
Je houdt toezicht op de energieleveranciers en hun relatie met de consument. Je controleert de
correcte naleving van de Vlaamse energieregelgeving en meer specifiek de openbaredienst- en
rapporteringsverplichtingen opgelegd aan de energieleveranciers en distributienetbeheerders. Het
doel: analyseren en rapporteren zodat we gepaste acties kunnen ondernemen.
Je hebt eigen verantwoordelijkheden en werkt in teamverband met deskundige en enthousiaste
collega’s. Je hebt contacten met energieleveranciers, distributienetbeheerders en producenten van
elektriciteit. Je neemt deel aan overlegvergaderingen met de andere Belgische energieregulatoren en
wisselt kennis met hen uit. Je draagt bij aan rapporteringen aan de Europese instanties. Je hebt een
open, maar kritische geest en zoekt voortdurend naar verbeterpunten in de markten voor
elektriciteit, aardgas, warmte, groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong.
Je maakt de energiemarkt transparant, reikt in samenspraak met collega’s leveringsvergunningen uit
aan energieleveranciers en werkt mee aan de ontwikkeling van handige tools voor de website, zoals
de V-test, de Servicecheck, de Herkomstvergelijker en de Groencheck. Op die manier help je dus de
bedrijven en gezinnen hun weg te vinden op de Vlaamse energiemarkt.
Laten we ervan uitgaan dat jij onze gedroomde kandidaat bent. Dan heb je:
Een masterdiploma handelsingenieur, (toegepaste) economische wetenschappen, of in een andere
economisch gerichte opleiding, ingenieurswetenschappen (burgerlijk ingenieur, bio-ingenieur, …).
Ook als je pas afstudeert kom je in aanmerking.
Een relevant doctoraat, kennis over de werking van de energiemarkten, marktpartijen,
marktprocessen en de bedrijfsvoering van energieleveranciers, kennis van regulerings- en
controletechnieken en kennis van de regelgeving van toepassing op levering elektriciteit en aardgas,
openbaredienstverplichtingen van toepassing op energieleveranciers, … kunnen mooie pluspunten
zijn maar geen must.
Wat de VREG nog biedt?
Een job met maatschappelijke impact! Je gaat van start in een spannende sector bij een boeiende en
groeiende organisatie op wandelafstand van het station Brussel-Noord. Je kan elke dag verder
bouwen aan je skills en krijgt de nodige opleidingen. Je krijgt verantwoordelijkheid, staat in nauw
contact met interne en externe klanten en neemt mee beslissingen. Je werkt in een klein en
gemotiveerd team. Je bent een belangrijk onderdeel van de organisatie en bent onmisbaar in

meerdere projecten, afwisseling troef dus. Je krijgt verder een marktconform salaris, een contract
van onbepaalde duur en de mogelijkheid flexibel te werken.
Solliciteren?
Ben jij de persoon die beschreven staat in bovenstaand profiel? Wil je jouw energie stoppen in
energie en zie jij jezelf werken in een sector die nooit stilstaat? Solliciteer dan uiterlijk 15 maart 2020
met CV en motivatiebrief via vreg@ascento.be Hier vind je ook het selectiereglement inclusief
functiebeschrijving.
Extra info:
Meer inlichtingen over de functie-inhoud kan je opvragen bij ruben.verboven@vreg.be. De
selectiegesprekken vinden plaats vanaf 25 maart en de assessments vanaf 30 maart 2020.
De VREG is de onafhankelijke autoriteit van de energiemarkt in Vlaanderen: we reguleren,
controleren, informeren en adviseren. Meer info vreg.be.
De VREG wil de samenleving waarvoor hij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten
worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd,
geslacht, afkomst of handicap. Personen met een arbeidshandicap die nood hebben aan
aanpassingen in de selectieprocedure kunnen dit aanvragen bij de kandidaatstelling.

