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Emaze – Energy Consultancy (www.emaze.be) is de voorkeurspartner voor organisaties op zoek naar 

energetische optimalisatie. Sinds 2006 ontrafelen onze experten de meest uiteenlopende 

energiedoolhoven, waardoor we een uitgebreid klantenportfolio konden opbouwen. Dankzij onze 

multidisciplinaire aanpak durven we steenharde resultaten garanderen op vlak van energetische 

performantie.  

Emaze blijft maar groeien en daarom versterken wij ons team met een 

Energiemanager  
 

De job 

Als energiemanager ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van onze grotere klanten bij het 

optimaliseren van hun energiekost.  

Een energieaudit geeft je de nodige inzichten in hun vestiging en energieverbruikers. Op basis daarvan 

stel je een actieplan op met verbeteringsmogelijkheden. Aangezien je gebeten bent door techniek en 

energie-efficiëntie vind je het boeiend om samen met onze klant op zoek te gaan naar de juiste 

oplossingen. Je kwaliteiten als teamspeler komen naar voor door continu met je collega’s te 

overleggen welke maatregelen aangewezen zijn om bij je klanten te implementeren. Je werkt 

voornamelijk op locatie bij jouw klanten. 

Met je openheid en kritische blik help je mee ons energieadviesbureau verder uit te bouwen en vorm 

te geven. Je durft buiten de lijnen te denken! 

Het profiel 

- Je bent ingenieur (bij voorkeur Elektromechanica). 

- Je deed reeds ervaring op binnen de industriële en/of dienstensector. 

- Je werkt vlot met Excel voor het analyseren van verbruiksgegevens. 

- Je hebt een grote interesse voor het vakgebied ‘energie en duurzaamheid’. 

- Je bent sterk in techniek, je bijt je vast in het beheer van een project en hebt een 

doenersmentaliteit. 

- Je hebt een vlotte pen en houdt van menselijke contacten.  

- Je communiceert vlot in het Nederlands. (Frans en het Engels zijn een pluspunt). 

- Je bent ondernemend en gepassioneerd. 

Ons aanbod 

Je komt terecht in een dynamisch team van experten dat de ambitie koestert om verder te groeien. 

Wij garanderen je een mooie verloning met groeikansen, bijkomende opleidingen en een correcte 

balans tussen werk en privé. Als kleine organisatie zijn wij flexibel en staan wij open voor frisse ideeën 

en initiatieven. Werken doe je in Merelbeke, weg van files en andere verkeersellende. Je kan ook volop 

meedenken aan hoe ons nieuwe kantoor eruit zal zien, op en top energie-efficiënt uiteraard! 

Hebben we je interesse gewekt? 

Als je jezelf herkent in bovenstaand profiel, maak dan een afspraak met Joost Verschuere op het 

nummer 0494543983 of via joost.verschuere@emaze.be. Je cv kan je ons nadien bezorgen. 

http://www.emaze.be/

