
 

 1 
Rekrutering en selectie Business Engineer Renewable Technologies 

 
 

 
 
Aspiravi (www.aspiravi.be), gelegen in Harelbeke, is een belangrijke speler actief in de sector van de 
hernieuwbare energie. Het bedrijf ontwikkelt, investeert in, bouwt en exploiteert installaties om groene 
energie te produceren. Het gaat hierbij in hoofdzaak over een groene energiecentrale en 
windenergieprojecten op land en in zee, in België en het buitenland. Het totale productievolume aan 
groene stroom komt overeen met het jaarlijkse verbruik van bijna één miljoen gezinnen! 94 Belgische 
gemeenten en de Vlaamse Energieholding zijn aandeelhouders van de Aspiravi-groep en dankzij een 
150-tal gepassioneerde werknemers realiseert de groep een omzetcijfer van ongeveer 207 miljoen 
euro. Om de groei van de organisatie te ondersteunen, kijkt men uit naar een (m/v): 
 
 

Business Engineer Renewable Technologies 
Energy professional met een analytische mindset en sterke marktinzichten 

JOUW FUNCTIE 

o Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitwerken van investeringsdossiers rond 
nieuwe technologieën, onder meer omtrent waterstof- en batterijopslag. 

o Je onderzoekt de technologische mogelijkheden, analyseert de economische haalbaarheid 
van verschillende nieuwe energietoepassingen die Aspiravi een competitief voordeel kunnen 
bezorgen en giet dit in een business plan dat je intern verdedigt. 

o Je onderzoekt het potentieel aan mogelijkheden om de waarde van de geproduceerde 
energie te vergroten (reservemarkt R3 down, bidladder, etc.). Op basis van historische data 
simuleer je de potentiële impact van deelname aan deze specifieke marktwerking.   

o Na de investeringsbeslissing, ben je samen met je collega’s betrokken bij de implementatie 
van deze projecten. 

o Je rapporteert aan de Operations Manager.  

JOUW PROFIEL 

o Je hebt een Master in de ingenieurswetenschappen of in een economische richting en bij 
voorkeur een relevante ervaring met projectwerking in de energiemarkt.  

o Je hebt affiniteit met de specifieke elektriciteitsmarkten en de technische evoluties rond 
energieopslag. 

o Je koppelt initiatief nemen en out of the box denken aan een analytische mindset met 
voldoende economische realiteitszin.  

o Je kunt zelfstandig een project uitwerken tot aan de investeringsbeslissing. 
o Je hebt een goede kennis van het Engels en het Frans.  

AANBOD 

o Een uitdagende functie met impact bij een bedrijf in volle groei, actief in de innovatieve sector 
van de hernieuwbare energie. 

o Een bedrijfscultuur met een hands-on mentaliteit en aandacht voor opleidingen. 
o Een ruime verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om je kennis en competenties verder te 

ontwikkelen en zo te groeien als professional. 
o Een competitief loonpakket, aangevuld met extralegale voordelen, waaronder een 

bedrijfswagen. 
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INTERESSE?  

Stuur je cv en motivatiebrief met referentie BE776539 naar Hudson, t.a.v. Gertjan Hoste, 
Moutstraat 56, 9000 Gent, tel +32 9 242 53 51, e-mail gertjan.hoste@jobs.hudson.com 
Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld. 


