
 
 

De Taborgroep, versterkt waardegericht ondernemen!   

 

Consultant duurzame infrastructuur (m/v) 

 

Organisatie 

De Taborgroep is een partnernetwerk van 67 autonome organisaties uit Oost- en West-Vlaanderen. De partners 
zijn actief in de sectoren welzijn, gezondheidszorg, onderwijs en sociale economie. De Taborgroep versterkt 
waardegericht ondernemen. 
 
De Taborgroep verbindt partners via netwerkactiviteiten, versterkt ze via consultancy, en engageert zich in 
projecten met impact binnen en buiten het netwerk. Onze medewerkers werken in 4 teams en bieden 
ondersteuning aan in de domeinen infrastructuur, financiën, samen-aankoop, human resources, ICT en 
communicatie. Voor ons team duurzame infrastructuur zoeken we versterking.  
 
Vacature 

Als consultant duurzame infrastructuur ondersteun en begeleid je de partnerorganisaties in hun bouwprojecten en 
infrastructuuraangelegenheden. Zo draag je bij tot het realiseren van een infrastructuur die is afgestemd op de 
kernopdracht van deze organisaties. Concreet betekent dit: 

• Je bereidt, In tandem met een administratieve dossierbeheerder,  de bouwdossiers zowel op het 
administratieve als op het technische niveau voor. 

• Je bereidt subsidiedossiers voor en maakt ze mee op. 

• Je volgt de uitvoering van deze bouwdossiers op in samenwerking met de partnerorganisaties. 

• je adviseert de partnerorganisaties in allerlei technisch, infrastructurele en wettelijke aangelegenheden en 
zoekt mee naar geschikte oplossingen. 

 
Je profiel 

• Je genoot een hogere opleiding in een relevant domein voor deze functie. 

• je bent geboeid door zowel infrastructurele vraagstukken als concrete toepassingen op het terrein. Je 
benadert infrastructuurprojecten vanuit een ruimere organisatorische visie. 

• Je hebt inzicht in dossierbeheer. 

• Je hebt een dienstverlenende en proactieve basishouding en bent een teamspeler. 

• de social-profit trekt je aan als werkomgeving.  
 

Ons aanbod 

• Een enthousiast team van specialisten met veelzijdige ervaring; 

• Waardevol werk: een dynamische, mensgerichte organisatie met een maatschappelijke opdracht.  

• Een gevarieerde en polyvalente functie; 

• Een contract van onbepaalde duur, voltijds met start op 1 maart 2020;  

• Marktconforme verloning, kansen om te groeien;  

• Jouw werkplek is een combinatie van onze kantoren te Gent, bij één van de partners of via thuiswerk. 
 

 
Interesse?  
Stuur dan zo snel mogelijk je cv en motivatiebrief naar   
Paul Ongenaert 
Directeur  
Molenaarsstraat 26, 9000 Gent  
paul.ongenaert@tabor.be 
 
Meer informatie over deze functie kan je verkrijgen bij Toon Van Kerckhove – operationeel manager (09/235 82 05; 
Toon.VanKerckhove@tabor.be) 
www.tabor.be 
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