
 

 
Adviseur nettarieven 
 
De energiesector innoveert en evolueert voortdurend. Een uitdagende omgeving waarin je waakt 
over de kosten van de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders in Vlaanderen. 
 
Functie boordevol energie 
Jij en je team bepalen mee de Vlaamse distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas. Je 
controleert de tarieven die de netbeheerders willen aanrekenen en ziet toe op de kosten die ze 
maken. Je checkt of ze onze tariefbeslissingen naleven. Je adviseert de directie en de raad van 
bestuur over de tariefregulering. 
 
Als adviseur nettarieven draag je vol energie je eigen verantwoordelijkheden. Daarnaast 
communiceer je vlot met je deskundige, enthousiaste collega’s, met distributienetbeheerders en 
andere belanghebbenden. Overlegvergaderingen, kennisverspreiding, analyses: je hebt ze in de 
vingers. Je maakt volop gebruik van je open maar ook kritische geest – naar jezelf én anderen. 
 
Een energetische omgeving 
De VREG is de onafhankelijke autoriteit van de energiemarkt in Vlaanderen. We reguleren, 
controleren, informeren en adviseren. 
 
Nieuwe energiebronnen, - spelers en -diensten duiken voortdurend op. Bovendien vervaagt stilaan 
het onderscheid tussen verbruiker en aanbieder. Gevolg: het energiesysteem is volcontinu in 
beweging. Als onafhankelijke autoriteit overziet de VREG de werking van de energiemarkt – in het 
algemeen belang. Ons doel? Een toekomstbestendig, efficiënt, betaalbaar, betrouwbaar en 
duurzaam energiesysteem stimuleren in Vlaanderen. 
 
Je loopbaan een puls geven? Met de volgende capaciteiten klikt het zéker. Je hebt: 

 een masterdiploma met een economische achtergrond; 
 kennis van de Vlaamse energiemarkt en van bedrijfseconomische concepten zoals financiële 

analyse, studie van jaarrekeningen en cashflow, …; 
 een aanstekelijke motivatie om in team een adviserende rol in te nemen en om de beoogde 

resultaten te behalen; 
 een analytisch en kritisch vermogen, gevoel voor initiatief en interesse voor de 

ontwikkelingen op de energiemarkt; 
 een stevige drive om te groeien in je functie; 
 extra pluspunten: ervaring in een gelijkaardige functie en/of met reguleringsmethodieken en 

de werking van de energiemarkt. 
 
Wat krijg je terug? 



• Een contract van onbepaalde duur met een marktconforme verloning en de mogelijkheid om 
flexibel te werken; 

• een verantwoordelijke functie in een fascinerende sector bij een boeiende en groeiende 
organisatie; 

• een werkplek op wandelafstand van het station Brussel-Noord; 
• de kans om je skills verder te ontwikkelen, mét de nodige opleidingen; 
• gemotiveerde collega’s in een klein en zelfsturend team; 
• een gevarieerde en onmisbare rol in de organisatie waarbij je aan meerdere projecten 

deelneemt en mee beslissingen neemt; 
• een aantrekkelijke vakantieregeling, gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, 

maaltijdcheques, een hospitalisatie- en groepsverzekering. 
 
Geprikkeld?  
Bekijk ons filmpje en ontdek zelf wat werken bij de VREG zo interessant en uitdagend maakt. 
 
Solliciteren kan tot en met 9/02/2021, via public@ascento.be.  
 
Jouw kandidatuur bestaat uit een helder en overzichtelijk cv, een bondige en overtuigende 
motivatiebrief op 1 A4 en een kopie van je diploma.  
 
Selectieprocedure 

- Cv-screening 
- Jurygesprekken: 2de helft februari 2021 
- Assessment: 1ste helft maart 2021 
- Kennismakingsgesprek algemeen directeur. 

 
Meer info 
Vragen over de functie-inhoud? Neem contact op met Ruben Verboven, teamverantwoordelijke 
Algemene diensten via ruben.verboven@vreg.be of 02 897 27 26. 
 
Meer weten over de selectieprocedure? Stuur een mailtje naar janice.verdegem@ascento.be. 
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