
 
 

 

De Vlaamse Confederatie Bouw VCB is de toonaangevende beroepsorganisatie voor 

Vlaamse aannemers. Ze richt zich op dienstverlening, belangenverdediging en 

informatieverspreiding ten behoeve van ondernemingen in de bouwsector.  

 

Voor de uitbreiding van haar team kijkt de Vlaamse Confederatie Bouw momenteel uit 

naar een (m/v): 
  

 

Projectcoördinator Milieu 
Met een levendige interesse in circulaire bouweconomie 

 

  
 

Functieomschrijving : 
 

In deze functie bestaat jouw missie erin om de beroepsorganisatie extern te 

vertegenwoordigen en om onze leden op een professionele wijze te adviseren en te 

informeren betreffende jouw specialisatiedomein: circulaire bouweconomie. 
 

- Je begeleidt projecten met het oog op de transitie van aannemers naar 

circulair bouwen; 

- Je verzorgt presentaties en infosessies aan onze leden aannemers betreffende 

jouw vakgebied; 

- Je biedt ondersteuning aan de leden van Confederatie Bouw (dakaannemers, 

Fedecom,…); hierbij streven we naar de uitbouw van de VCB als 

expertisecentrum voor milieu en circulaire bouweconomie; 

- Je pleegt overleg met diverse private en publieke instanties (VMM, Ovam, Dpt 

Omgeving, Grondbank, Tracimat,…) en je vertaalt de verschillende 

beleidsmaatregelen voor de bouwsector; 

- Je bent het aanspreekpunt voor leden en collega’s voor vragen betreffende 

jouw vakgebied, milieu en circulaire economie; 

- Je volgt het overheidsbeleid betreffende circulair bouwen en milieu op de 

voet en dit o.m. door het zich inwerken in de betreffende juridische teksten 

rond het thema;  

- Je vertegenwoordigt de VCB tijdens verschillende vergaderingen en 

activiteiten en bent een enthousiaste promotor van onze sector. 

 

Profiel : 

 

- Je hebt een masterdiploma als ir. in de Milieutechnologie (bio-ingenieur) of in 

Milieu- en Preventiemanagement; je hebt een uitgesproken interesse in techniek, 

overheidsbeleid en energie; je hebt een 5-tal jaren ervaring; 

- Je interesse voor en kennis van circulair bouwen en technologie zijn 

doorslaggevende troeven;  

- Je bent uiterst communicatief, diplomatisch en je kan de nodige 

overtuigingskracht aan de dag leggen;  

- Je spreekt vloeiend Nederlands; Engels begrijp en lees je vlot; kennis van het 

Frans is een belangrijke plus; 

- Je werkt autonoom en oplossingsgericht; 

- Je beheerst de courante Microsoft Office toepassingen (Word, Excel, PowerPoint); 

- Je bent bereid ook af en toe buiten de werkuren te investeren in je job; 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs type B. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aanbod : 

Bij de Vlaamse Confederatie Bouw kom je terecht in een professioneel team van 

specialisten met oog en oor voor de noden van haar leden-aannemers.  
 

De Confederatie Bouw is een stabiele werkgever, vlot bereikbaar met het openbaar 

vervoer (uw werkplek is gelegen in het hart van Brussel op wandelafstand van het 

Centraal Station, metro en bus) en biedt voor deze functie een interessant takenpakket, 

een competitief salaris en extralegale voordelen. 

Verder wordt een on-the-job gerichte opleiding voorzien zowel intern als extern.   

 

Interesse : 

Neem alvast een kijkje op onze websites  

http://www.vcb.be/  

http://www.confederatiebouw.be 

 

Je kan schriftelijk met je motivatiebrief en cv reageren t.a.v. Goedele Akkermans, HR 

Business Partner Confederatie Bouw op het email adres 

Goedele.Akkermans@confederatiebouw.be  

http://www.vcb.be/
http://www.confederatiebouw.be/
mailto:Goedele.Akkermans@confederatiebouw.be

