
  
 

 

 

Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) is de branchevereniging voor de bouwkeramische industrie. 

Lid zijn fabrikanten die in Nederland producent zijn van straat- en metselbaksteen, keramische dakpannen, 

gebakken wand- en vloertegels. Het KNB-Bureau is gevestigd in het Keramisch Huis in Velp (Gld).  

 

KNB zoekt: 

Beleidsmedewerker energie en klimaat 
 

De gezochte persoon (m/v) versterkt vanuit een eigen milieukundige of vergelijkbare professionaliteit een 

team van specialisten met hoogwaardige kennis op divers vakgebied. Samen behartigen zij de belangen 

van de bouwkeramische industrie nationaal en Europees. De gezochte kandidaat levert hieraan een 

betekenisvolle bijdrage met expertise die inhoudelijk inzetbaar is op onderwerpen als energietransitie, 

klimaatbeleid, ETS, BREF en Green Deal.    

 

Functiebeschrijving 

Primair vertegenwoordig je de belangen van de keramische industrie bij overheden (nationaal en 

provinciaal) en in de vele samenwerkingen met andere belangenorganisaties. Verder signaleer je relevante 

trends en ontwikkelingen op je vakgebied en ontwikkelt voorstellen tot beleid. Tenslotte draag je in woord 

en geschrift kennis over naar leden op onderwerpen die je vakgebied aangaan.  

 

KNB vraagt: 

• HBO/WO denk- en werkniveau (Milieukunde, Chemische technologie)  

• Relevante werkervaring (5 – 10 jaar) 

• Beheersing van moderne softwareprogramma’s 

• Initiatiefrijk, verantwoordelijkheidsgevoel, omgevingsgericht, zelfstandig  

• Dienstverlenende instelling, stressbestendig, flexibel, communicatief, netwerker, 

onderkenningsvermogen relevante ontwikkelingen 

• Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift  

• Affiniteit met branchewerk, kennis- en adviesinstellingen is een pre 

 

KNB biedt:  

• Een dienstverband in een interessante werkomgeving met actuele thema’s 

• Een modern pakket arbeidsvoorwaarden 

• Een verantwoordelijke job in het hart van de keramische belangenbehartiging 

• Vervulling in deeltijd is bespreekbaar 

 

De cultuur binnen KNB is resultaatgericht, professioneel, dienstverlenend, no-nonsens en met gevoel voor 

stijl en service.  

 

Informatie en Sollicitatie 

Informatie over KNB en de activiteiten van KNB is te vinden op www.knb-keramiek.nl. Bij interesse voor de 

functie ben je van harte uitgenodigd om tot uiterlijk 28 maart een gemotiveerde sollicitatie per e-mail te 

zenden aan vanhal@knb-keramiek.nl o.v.v. beleidsmedewerker energie en klimaat.  

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

 

VACATURE 

http://www.knb-keramiek.nl/
mailto:vanhal@knb-keramiek.nl

