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EcoRes is op zoek naar een projectmanager (m/v/x) voor de Pool
Burgerparticipatie/Regionale transitie
COD (mogelijk deeltijds)
(Sollicitatieprocedure aan het einde van het document)
EcoRes cvba biedt diensten van advies, projectmanagement en onderzoek en ontwikkeling en
begeleidt bedrijven, overheden en lokale actoren bij hun structurele transitie naar duurzame
ontwikkeling. Kenmerkend voor EcoRes is zijn globale benadering, met tegelijkertijd aandacht voor de
technische transitie (duurzame voedselsystemen, klimaatbestendigheid, circulaire economie,
diagnostic ressources) en de menselijke transitie (collectieve intelligentie, change management,
participatieve dynamiek, goed bestuur, interne transitie).
EcoRes cvba werd opgericht door Groupe One, een vereniging die al meer dan 20 jaar actief is op het
vlak van duurzaam ondernemen, en kan bogen op een rijke en gevarieerde interne expertise in alle
aspecten van het duurzaamheidsspectrum. Het team is samengesteld uit gediversifieerde profielen:
econoom, bio-ingenieur, socioloog, milieuadviseur, burgerlijk ingenieur, klimatoloog... Wij kunnen ons
dan ook het beste vinden in een pluridisciplinaire, globale en structurele aanpak van organisaties en
lokale actoren.
Het luik samenwerking / collectieve intelligentie is inmiddels een fundamentele pijler van de doelen
die EcoRes wil verwezenlijken en van zijn visie. In 2022 zijn er opnieuw vier strategische pijlers
vastgesteld om de richting van de acties van EcoRes tussen nu en 2027 te bepalen:
✓ stelselmatige integratie van de menselijke factor in het transitieproces;
✓ uitwerking van de procedures die aan een reeks kwaliteitscriteria voldoen (tijd, vertrouwen,
inclusie, engagement…);
✓ ijveren voor sterke menselijke ervaringen, zowel op collectief als persoonlijk vlak;
✓ inspanningen kanaliseren naar concrete acties die een regeneratieve impact hebben op de
samenleving en onze ecosystemen.
Belangrijkste thema's en ervaring
We zijn op zoek naar een projectmanager (m/v/x) voor de ontwikkeling en de uitvoering van de
volgende taken:
•

•
•

Burgerparticipatieprocessen in het kader van uiteenlopende projecten: burgerbegrotingen,
wijkraden, publieke raadplegingen voor stedenbouwkundige ordening, mobilisatie voor
collectieve wijkprojecten, participatieve wijkprocessen...
Cocreatieve initiatieven die technische expertise koppelen aan expertise van gebruikers:
sociale innovatie, living labs…
Begeleiding van gedragsverandering: onderzoeks- en innovatieprojecten om lokale actoren
en bedrijven ondersteuning te bieden om hun eindgebruikers en/of klanten te begeleiden bij
verandering.
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Functie: Projectmanager (m/v/x)
Als projectmanager heb je de volgende verantwoordelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Je leidt de uitvoering van opdrachten: uitwerking van de methodologie, naleving van de
planning en de doelstelling, planning en uitvoering, oplevering van deliverables enz.
Je organiseert participatieve workshops van a tot z, je leidt ze en je stelt het verslag op.
Je bouwt een vertrouwensband op met klanten en partners die bij je projecten betrokken zijn
(projecten met meerdere actoren).
Je staat in voor het administratieve beheer van de projecten: budgetbeheer, facturatie,
planning, rapportering enz.
Je coördineert in voorkomend geval de contacten met interne en externe partners.
Je werkt mee aan de commerciële ontwikkeling, gaat op zoek naar financiering en naar nieuwe
partners (prospectie van nieuwe klanten en markten, reageren op aanbestedingen enz.).
Je bouwt een netwerk op rond jouw thema (deelname aan evenementen, identificatie van
nieuwe partners enz.).
Je neemt actief deel aan het team en het ecosysteem: teamvergaderingen (operationele
vergaderingen, R&I-vergaderingen van de WG Regio's in transitie, inzet voor het klimaat enz.).

Profiel:
•

•
•
•
•
•
•

Je hebt een mensgerichte opleiding in humane wetenschappen gevolgd (psychologie,
sociologie, pedagogische wetenschappen enz.) of een andere opleiding maar met
beroepservaring waardoor je expertise hebt opgedaan in de bovenvermelde disciplines.
Je wil je inzetten voor duurzame ontwikkeling en hebt een goed inzicht in de huidige context.
Je hebt 5 jaar professionele ervaring.
Je hebt 3 jaar ervaring in projectmanagement op het vlak van burgerparticipatie, change
management of de omkadering van de regionale transitie.
Je bent creatief, werkt zelfstandig, neemt initiatief en grijpt nieuwe uitdagingen met beide
handen aan.
Ervaring in bemiddeling of coaching is een troef.
Je spreekt Frans en hebt ten minste een passieve kennis van het Nederlands.

Diversiteitsbeleid
Ons personeelsbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis
van hun kwaliteiten, ongeacht hun leeftijd, geslacht, herkomst, overtuigingen, handicap of
nationaliteit.
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SOLLICITATIEPROCEDURE:
-

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 25 oktober 2022 naar RH@ecores.eu

-

Geef je bestanden de volgende namen:
o

Je cv: NAAM_Voornaam_CV_Participatie

o

Je motivatiebrief: NAAM_Voornaam_MB_Participatie

o

Onderwerpregel van het e-mailbericht: Sollicitatie Ecores – Participatie

Meer informatie vind je op onze website en in onze brochure: www.ecores.eu

