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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): 
 
 

HR Manager 
Leergierig, pragmatisch en ondernemende HR Generalist 

JOUW FUNCTIE 

o Als HR Manager ben je de strategische partner voor het bepalen en implementeren van het HR-
beleid. 

o Je bent verantwoordelijk voor de implementering en opvolging van alle HR-processen 
(performance en talent management, retentie, aanwerving, coaching, …) voor een diverse 
bediendenpopulatie. 

o Je neemt actief deel aan en coördineert verschillende HR-projecten die bijdragen tot een 
professionalisering van de organisatiestructuren en -processen, alsook tot een motiverende 
werkomgeving. 

o Je bent het centraal aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de externe dienstverleners (sociaal 
secretariaat, rekrutering,...). 

o Je adviseert managers binnen de verschillende HR-domeinen teneinde ondersteuning te bieden 
bij het behalen van de organisatiedoelstellingen. Je bent hun coach op vlak van selectie, 
motivatie en evaluatie van medewerkers. 

o Je fungeert als klankbord en vertrouwenspersoon, die voelt wat er leeft op de vloer. Je anticipeert 
op HR-gerelateerde vragen en ziet toe op de professionele ontwikkeling van alle werknemers.  

o Je geeft leiding aan een payroll medewerker en waakt samen met haar over de correcte 
implementatie van de sociale verplichtingen binnen het bedrijf. 

JOUW PROFIEL 

o Je hebt een hogere opleiding gecombineerd met een generalistische HR-ervaring. 
o Ervaring met vakbonden vormt een plus. 
o Je bent vertrouwd met de sociale wetgeving en hebt praktische ervaring om deze correct te 

implementeren 
o Je hebt zin voor initiatief en haalt energie uit het zelfstandig uitwerken van projecten. Je denkt 

hierbij mee na op organisatieniveau en op de lange termijn, tevens ben je erg hands-on in je 
aanpak.  

o Als trusted advisor luister je actief en beschik je over goede communicatievaardigheden om je 
doorheen de verschillende lagen van de organisatie te begeven. 

o Je bent organisatorisch sterk, besluitvaardig en oplossingsgericht. 
o Je bent interpersoonlijk sterk en kan bewust omgaan met vertrouwelijke informatie. 
o Je spreekt vlot Nederlands en Frans. 
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AANBOD 

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

o Je krijgt de kans om een HR-beleid uit te bouwen en vorm te geven binnen een financieel 
gezonde en groeiende organisatie. 

o Een competitief loonpakket, aangevuld met extralegale voordelen, waaronder een bedrijfswagen. 

 

INTERESSE ?  

Stuur je cv en motivatiebrief naar Hudson, t.a.v. Delphine Le Roy, Moutstraat 56, 9000 Gent,  
tel +32 9 242 53 87, e-mail delphine.leroy@jobs.hudson.com. 
Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld. 
 
 


