Commissieleden gezocht:

Vakcommissie Klimaat- en Duurzame techniek (VKD)
Je wilt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jouw sector, met de focus op de
lidbedrijven die werkzaam zijn in de klimaat- en duurzame techniek. Met strategisch denken wil
je samen met de commissie meerwaarde creëren voor al onze leden. In dat geval is
commissielid Klimaat- en Duurzame techniek wat voor jou. Meld je aan via onderstaande
gegevens en we komen graag met je in gesprek!
Techniek Nederland is een moderne en ambitieuze vereniging die zich inzet voor een vitale
marktpositie voor haar leden. Dit doen we door kennis te vergroten en te delen, door
ondernemerschap, samenwerking en co-creatie te stimuleren en door te komen met waardevolle
initiatieven en ideeën met lef. We helpen (nieuwe) markten te ontwikkelen en stimuleren de instroom
van kwalitatieve vakmensen. We werken continu aan het verbeteren van de kwaliteit, door onze leden
te ondersteunen in hun ondernemerschap en werkgeverschap. Daarnaast zijn we een
toonaangevende speler in het publieke en politieke debat over techniek en de toekomst van ons land.
Focus Vakcommissie
De Vakcommissie Klimaat- en Duurzame techniek (VKD) is één van de grootste commissies van
Techniek Nederland. De vakcommissie (afvaardiging bestaande uit 6 collega leden, een vakspecialist
en een branchemanager) werkt vanuit de missie van Techniek Nederland en richt zich op alle
directeuren en (midden) managers van onze lidbedrijven in de branche. De vakcommissie beschouwt
de ontwikkelingen in de branche en daarbuiten, peilt de behoeften van de achterban, legt verbanden
en ontwikkelt een visie. Vervolgens wordt dat omgezet in doelstellingen en concrete producten,
diensten en activiteiten. Daarbij wordt samengewerkt met de professionals van de vereniging. De
vakgroep legt verantwoording af aan het Bestuur.
De Vakcommissie behandelt grofweg de volgende onderwerpen:
- Klimaat- en duurzame technieken
- Gasleiding installaties en gasverbrandingstoestellen
- CO-certificering
- Rookgasafvoer
- Koeltechniek
- Ventilatie
- Waterstof
- EPBD - energieprestatie
Tijdsbeslag commissielid
Het tijdsbeslag is beperkt, maar niet precies aan te geven. De Vakcommissie vergadert in de regel vier
á vijf maal per jaar en organiseert een ledenbijeenkomst. Daarnaast is enige inzet nodig bij de
realisatie van de doelstellingen.
Profiel commissielid
- Is gedreven en enthousiast, ziet mogelijkheden voor vooruitgang en ontwikkeling.
- Bevindt zich graag dicht bij het vuur en houdt zich in vroeg stadium bezig met strategische
vraagstukken binnen de branche.
- Heeft kennis en een visie rond Koeltechniek, Ventilatie en/of (Hybride) Warmtepompen.
- Is eigenaar, directeur of manager van een lidbedrijf in de Klimaat- en Duurzame techniek branche.
- Voelt zich betrokken bij de branche en haar ontwikkeling.
- Wil zich inzetten voor het belang van onze lidbedrijven in de Klimaat en Duurzame techniek
branche
- Committeert zich aan de missie en het beleid van Techniek Nederland.
- Zorgt voor collegiaal contact met lidbedrijven, de Vakcommissie en de vereniging.
Voor meer informatie: Thomas Emmery - t.emmery@technieknederland.nl.

