
 

 

Projectcoördinator Energiezuinig 
(ver)bouwen (m/v/x) 
 
 
 

Wil jij ertoe bijdragen om van Turnhout tegen 2050 een klimaatneutrale en -robuuste 
stad te maken? 
 
 
Stad Turnhout voert een ambitieus klimaatbeleid. Een belangrijke en uitdagende pijler van het 
klimaatplan is om tot energiezuinige en circulaire woningen en gebouwen te komen en daarnaast de 
omslag te maken naar hernieuwbare energiebronnen. 
 

Jouw opdracht: 
 
Je zet deze ambitie om in de praktijk door het zelfstandig opzetten van diverse projecten om een 
versnelling te realiseren op vlak van renovaties en het energiezuiniger maken van woningen en 
gebouwen. Hierbij gaat het over het coördineren van wijkrenovatietrajecten, begeleiden van 
eigenaarsgroepen die hun appartement willen renoveren, adviseren van grote gebouweigenaars, … 
In de uitwerking van deze duurzame bouw- of verbouwprojecten neem je telkens diverse aspecten van 
de energietransitie, circulair en energetisch bouwen en renoveren, …mee. 
Je bouwt een netwerk uit met de verschillende actoren actief in deze markt: immo-makelaars, notariaat, 
promotoren, eigenaarsverenigingen, huurdersverenigingen, syndici, aannemers, … 
 
 

Jouw talenten: 
Je bent organisatorisch sterk, kan prioriteiten managen en hebt veel overtuigingskracht. 
Je wil je inzetten voor het Turnhouts klimaatbeleid en hebt enige affiniteit met het thema. 
 

Kan je deelnemen? 
Je hebt tenminste een masterdiploma (of gelijkgesteld) of je zit in je laatste jaar en behaalt eind dit semester 
je diploma. 
 

Ons aanbod 
• Een voltijdse contractuele functie van onbepaalde duur.  

• Je minimumloon voor deze functie bedraagt 3 641,48 euro bruto per maand. 

• Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige kan je voor maximum 8 jaar 
meenemen. 

• Tal van extra voordelen.  

• Jaarlijks recht op 33 vakantiedagen aangevuld met 14 feestdagen. 

• Plaats van tewerkstelling: team Klimaat - Stadskantoor, Campus Blairon 200, 2300 Turnhout. 
 

Meer weten? 
 
Het uitgebreide vacaturebericht vind je hier: https://www.turnhout.be/vacature-projectcoordinator-
energiezuinig-verbouwen-m/v/x 
 
Het klimaatplan van Turnhout  https://www.turnhout.be/klimaatplan-turnhout-klimaatneutraal-en-robuust-
in-2050. 
 
Solliciteren kan tot en met zondag 9 april 2023. 
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