Vacature NVDE: beleidsmedewerker duurzame
energie op land / regionale energiestrategie / ruimte & omgeving
Zesduizend bedrijven voor honderd procent duurzame energie. Dat is de Nederlandse Vereniging
Duurzame Energie (NVDE). Om dat binnen één generatie te bereiken, is samenwerking en
daadkrachtige politiek nodig. Als ondernemers zien we volop kansen. De NVDE is een jonge
vereniging die de krachten uit de gehele sector bundelt voor duurzame elektriciteit, warmte en
gassen, voor gebouwde omgeving en mobiliteit, industrie en glastuinbouw. Wij zijn op vele
plekken actief om bij te dragen aan versnelling van de transitie en effectief overheidsbeleid.
Het bureau van de NVDE bestaat uit ruim tien personen. Onze organisatie kenmerkt zich door
sterke focus op samenwerking en teamwork, een benadering op basis van gelijkwaardigheid en
ruimte voor eigen initiatief. Een ondernemende, zelfstandige instelling wordt zeer gewaardeerd.
De NVDE is georganiseerd in ledencommissies en -werkgroepen die standpunten en strategieën
bepalen. De NVDE is gevestigd in Utrecht en heeft een klein kantoor in Den Haag.
De NVDE zoekt versterking (0,8-1 fte) met een ervaren en initiatiefrijke collega voor beleid rond
de opwekking van duurzame energie op land (warmte en elektriciteit). De regionale
energiestrategieën, lokale transitievisies warmte en de onderwerpen ruimte & omgeving horen
bij dit takenpakket. Dat alles doe je samen met het team en de leden van de NVDE en met externe
belanghebbenden. Je onderhoudt contacten met ministeries en andere overheidsorganisaties,
met bedrijven en brancheverenigingen en met andere maatschappelijke organisaties.
Functie-eisen
• Je hebt circa 10 jaar relevante werkervaring met duurzame energie op land;
• Je bent geïnteresseerd in duurzame energie en zeer gemotiveerd voor de
energietransitie;
• Je hebt affiniteit met politieke en bestuurlijke processen en zoekt in onderhandelingen
naar gedragen oplossingen die de transitie verder helpen;
• Je bent resultaatgericht, oplossingsgericht en weet snel te schakelen tussen mensen,
belangen en dossiers;
• Je bent in staat om zelfstandig te werken, ondernemend en initiatiefrijk en weet proactief
in te springen op nieuwe kansen of die te creëren;
• Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk en beschikt over een goede
politieke en bestuurlijke antenne.
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een afwisselende functie voor 32-40 uur met een marktconform salaris. Het
dienstverband wordt in eerste instantie voor bepaalde tijd (1 jaar) aangegaan, met uitzicht op
verlenging naar onbepaalde tijd. Uiteraard zijn er voldoende opleidings- en
trainingsmogelijkheden.
Informatie en sollicitatie: voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met
NVDE-directeur Olof van der Gaag, via 06-82911531 of olofvandergaag@nvde.nl. Als je
geïnteresseerd bent, kun je je motivatiebrief en CV sturen naar irenehebbes@nvde.nl. Deze
hebben we graag uiterlijk op 6 december 2021 in ons bezit.
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