VACATURE
Project manager energiediensten
Hands-on ingenieur met een passie voor energie
Het bedrijf
Wattson is een full scope ESCO (Energy Service Company) die energiebesparingsprojecten ontwikkelt en beheert.
De studie, realisatie, financiering en opvolging van energiebesparende maatregelen worden gecombineerd in één
dienstenpakket op maat.
De volledige realisatie van de energiebesparingen kost de klant niets op voorhand en het levert op termijn een
grote besparing op de energiekost. Wattson wordt voor de diensten vergoed met de gerealiseerde besparingen
op de energiefactuur.
Wattson is een spin-off van 3E. Als start-up fungeert Wattson als challenger op de ESCO-markt. Neem gerust een
kijkje op www.wattson.be!

Functiebeschrijving
Op dit moment breiden we ons jonge en dynamische team uit. Hiervoor zijn we op zoek naar een hands-on
ingenieur met een passie voor energie. Je taken zijn erg divers:







Screening van gebouwen naar potentieel van energiebesparingsmaatregelen: inschatten van technische
en financiële haalbaarheid, berekenen van energiebesparing
Concept engineering van energiebesparende maatregelen (zowel gebouwschil als technieken, zowel
traditioneel als innovatief)
Optimalisatie van bestaande HVAC-installaties naar minimaal energieverbruik (zowel hydraulisch als qua
regeling)
Implementatie van energiemetingen en energiemanagement
Technische opvolging tijdens de realisatiefase door rechtstreeks contact met aannemers en installateurs
Opvolging van technische interventies tijdens de operationele fase

Competenties
We zijn op zoek naar een ingenieur (m/v) of gelijkwaardig door ervaring. Idealiter heb je al een aantal jaar ervaring
in de energie- of HVAC-wereld. Diepgaande kennis van HVAC-installaties, regelingen of energiemetingen is een
pluspunt. Excel is voor jou een lachertje, programmeer- of simulatie-ervaring kan handig zijn. Je moedertaal is
Nederlands, maar je trekt ook je plan in het Frans en Engels.
Uiteraard ben je ondernemend, veelzijdig, communicatief, klantvriendelijk en kan je goed zelfstandig werken.
“Getting things done” is je motto.

Aanbod
Wattson zorgt voor een correcte verloning maar bovenal voor een flexibele job met veel variatie in dé sector van
de toekomst. Er is maximaal ruimte voor eigen initiatief in een start-up omgeving die duurzaamheid hoog in het
vaandel draagt.
Je zult relatief vaak op pad zijn. Onze projecten liggen verspreid over België. Onze uitvalsbasis is Gent, ons
verplaatsen doen we met (plooi)fiets, openbaar vervoer of Cambio.

Contact
Wil je mee Wattson de wind in de zeilen geven, bel of mail ons dan direct. We maken graag tijd voor een gesprek.
Stijn.DeRoo@Wattson.be of 0473 684 598
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