Change Facilitator Klimaat (m/v/x)
We zijn op zoek naar een nieuwe Change Facilitator om ons team te versterken, met
expertise binnen het domein klimaat en een algemene affiniteit voor duurzame ontwikkeling.

Over The Shift
The Shift (www.theshift.be) is het Belgisch verzamelpunt voor organisaties die willen
samenwerken aan de transitie naar een duurzamere maatschappij en economie. We brengen
zo’n 480 bedrijven, ngo’s, publieke en academische instellingen samen en vormen het
nationaal contactpunt voor de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),
CSR Europe en Bcorp. De diversiteit van ons ledenbestand maakt The Shift uniek in Europa en
in de wereld.
We werken volgens drie belangrijke pijlers: 1. CONNECT - we connecteren onze leden rond
actuele duurzaamheidsthema’s via netwerking en matchmaking; 2. COMMIT - we begeleiden
en inspireren onze leden bij het formuleren van hun lange termijn doelstellingen op gebied
van duurzaamheid; 3. CHANGE - we ondersteunen onze leden bij het opzetten en uitbouwen
van innovatieve partnerships.

Functiebeschrijving
Als Change Facilitator ben je voornamelijk verantwoordelijk voor pijler 3 - CHANGE. Binnen
jouw thematische prioriteiten streef je naar verandering bij de leden. De inhoudelijke
expertise van The Shift bevindt zich bij de leden. Je deelt deze kennis in het netwerk en
matcht deze actief met ‘vragende partijen’. Je ontwikkelt partnerships met concrete acties
voor de leden van The Shift.
Concreet bestaat je takenpakket uit:
1. Projectleiding BACA: Belgian Alliance for Climate Action (in samenwerking
met WWF)
-

Je bent medeverantwoordelijk voor het bepalen van de strategie van de Belgian
Alliance for Climate Action (BACA);
Je bepaalt en ontwikkelt het programma dat de ondertekenaars zal helpen om hun
klimaatdoelstellingen te definiëren en te bereiken;
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-

-

Samen met de communicatiemanager teken je de communicatiestrategie uit om
het project zichtbaarheid te geven en mede de positieve initiatieven van de leden
onder de aandacht te brengen;
Je werft actief nieuwe leden en vertegenwoordigt het BACA-project op
interne/externe evenementen.

2. Aanspreekpunt klimaat
-

-

-

Je bent de contactpersoon voor The Shift leden wat klimaat betreft;
Je ontwikkelt activiteiten op basis van de interesses van de leden en de prioriteiten
van de belangrijkste stakeholders. Het doel is om de leden de inspireren, door
experts aan het woord te laten en uitwisseling onder de leden te faciliteren;
Door verschillende leden en partners uit het netwerk rond de tafel te brengen en
hun ideeën en ervaringen te laten uitwisselen, creëer
je multistakeholderprojecten omtrent dit thema;
Je activeert leden bij bewustmaking en spoort behoeften op om hen te begeleiden
bij hun projecten;
Je identificeert belangrijke spelers (in de drie regio's als internationaal) en bouwt
bruggen tussen deze spelers, The Shift en onze leden.

3. Ontwikkeling van The Shift netwerk
-

Je motiveert potentiële leden om zich aan te sluiten bij ons netwerk;
Je ondersteunt actief de transversale activiteiten die leden worden aangeboden;
Je werkt nauwkeurig in het databasesysteem om leden die elkaars expertise nodig
hebben met elkaar in contact te brengen;
Je bent verantwoordelijk voor een dertigtal leden waarmee je regelmatig contact
hebt.

Werkomstandigheden
•
•
•

In hartje Brussel voor sfeer en energie, in combinatie met home office;
Je komt terecht in een dynamisch team met uiteenlopende profielen;
Regelmatige team meetings.

Gewenst profiel
•
•
•
•
•

Je hebt ten minste 5 jaar beroepservaring op het gebied van klimaat of energie;
Idealiter heb je een goede kennis van Science Based Targets;
Ervaring met beleidswerk in het domein van klimaat is een troef;
Je hebt ervaring met het opvolgen van projecten en de samenwerking met
verschillende stakeholders;
Je hebt zin voor initiatief, bent positief ingesteld en een echte doorzetter;
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•
•
•
•

Je bent klantgericht en weet je goed aan te passen aan veranderende
omstandigheden;
Je hebt een grote affiniteit voor duurzaamheid;
Je spreekt vlot Nederlands, Frans en/of Engels;
Je bent een diplomaat.

Toon je interesse in deze vacature? Stuur CV en motivatiebrief naar delphine@theshift.be
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