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STAALINDUSTRIE VERBOND 
 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? 
Meewerken aan klimaatneutraliteit? 
Belgisch staal - Top in Europa en de wereld! 

 
 

Als overkoepelende federatie behartigt het Staalindustrie Verbond de belangen van de Belgische staalindustrie in 
diverse domeinen (handel, klimaat, energie en sociale aangelegenheden). Met meer dan 25.000 directe en 
indirecte arbeidsplaatsen blijven wij een toonaangevende sector binnen de Belgische industrie. 
 
Staal vormt een essentieel element voor tal van toepassingen en schrijft zich naadloos in binnen de circulaire 
economie. In het licht van de Europese ‘Green Deal’ heeft de Belgische staalsector haar technologisch traject naar 
een klimaatneutrale staalproductie uitgetekend en opgestart. De sector engageert zich volledig om haar ‘Green 
Deal for Steel’ tot een succes te maken. Voor het opvolgen en uitdragen van de verschillende dossiers rond klimaat 
en energie zijn wij op zoek naar een : 

ADVISEUR KLIMAAT EN ENERGIE (M/V/X) 
- VOLTIJDS - 

TAKEN: 
• Je beheert de verschillende energie- en klimaatdossiers (European Green Deal, Fit-for-55, klimaatneutrale 

staalproductie, circulaire economie, energiebeleid, …). 

• Je volgt de Belgische en Europese wetgeving en analyseert die in overleg met de leden en de verschillende 
gewestelijke, federale en Europese overheden. 

• Je formuleert onze positie in de verschillende dossiers en zet de nodige communicatieacties op. 

• Je behartigt de belangen van de staalindustrie in diverse comités binnen de overheid en 
werkgeversorganisaties (VBO, VOKA, UWE) in samenwerking met de Europese staalfederatie Eurofer. 

• Je coördineert de “Accords de branche” voor Wallonië en begeleidt de Energiebeleidsovereenkomsten in 
Vlaanderen. 

 

PROFIEL: 
• Je hebt een sterke interesse in een beleidssturende functie met tal van contacten op hoog niveau en je 

deelt een passie voor effectieve communicatie. 

• Je ambieert een professionele loopbaan waarbij je jouw kennis en overtuigingskracht optimaal kunt 
valoriseren. 

• Je hebt een diploma ingenieur, politieke wetenschappen of bezit een gelijkwaardige masteropleiding met 
enkele jaren ervaring in de industrie of klimaatadvies, of je bezit een grondige expertise in 
belangenbehartiging. 

• Je beschikt over een goede talenkennis N, F, E of de bereidheid uw talenkennis uit te breiden. 

 

WIJ BIEDEN AAN:  
• Een veelzijdige en uitdagende baan met ruimte voor initiatief en opleiding in een professionele werksfeer. 

• Contacten op hoog niveau met de professionele en politieke wereld en de nieuwste ontwikkelingen op 
vlak van onderzoek, techniek en communicatie. 

• Een aantrekkelijke verloning met extra voordelen en ‘home work policy’ die uw verantwoordelijkheden 
weerspiegelt. Onze kantoren zijn gevestigd op 5 minuten loopafstand van het station Brussel-Centraal. 

 

INTERESSE? 
Bezorg je CV dan aan philippe.coigne@steelbel.be 
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