
 
 
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 windenergieprojecten op land en in zee, in 
België en het buitenland en twee groene energiecentrales o.b.v. niet-recycleerbaar houtafval. Het 
totale productievolume aan groene stroom komt vandaag overeen met het jaarlijkse verbruik van bijna 
één miljoen gezinnen. 94 Belgische gemeenten en de Vlaamse Energieholding 
zijn de aandeelhouders van de Aspiravi-groep en dankzij een 55-tal gepassioneerde werknemers 
realiseert de groep een omzetcijfer van meer dan 200 miljoen euro. Om de groei van de organisatie 
verder professioneel te ondersteunen en het team te versterken, kijkt men uit naar een (m/v):  
 

Junior Operations Engineer 
 
We rekenen op jou voor: 

- Het dagelijks beheer van de verschillende installaties van Aspiravi, voornamelijk 
windturbineparken. 

- De analyse van storingen via het SCADA-systeem en zowel het intern als extern 
overleggen over mogelijke oplossingen.  

- De organisatie van de onderhoudswerken i.s.m. je teamgenoten en andere diensten 
binnen Aspiravi. 

- Het opvragen en opvolgen van offertes voor technische aanpassingen, 
onderhoudstaken en projecten. 

- Het controleren van de dienstverlening van de onderaannemers op  de installaties. 
- Het bewaken van het veiligheidsbeleid op de verschillende sites, dit in overleg met de 

preventie-adviseur. 
 

 
Naar wie zijn we op zoek? 

- Ben je proactief, oplossingsgericht, nauwkeurig, flexibel, zelfstandig en teamgericht? 
- Heb je een Bachelor diploma in een relevante richting of heb je reeds werkervaring in 

een gelijkaardige functie? 
- Hou je ervan om je multidisciplinaire technische kennis (elektriciteit, motoren, PLC, 

hydraulica, enz.) te benutten en verder uit te breiden met nieuwe kennisdomeinen? 
- Ben je bereid om in te stappen in een wachtdienst om de installaties ook buiten de 

kantooruren draaiende te houden? 
- Schrikken de verplaatsingen naar onze diverse productiesites in België je niet af? 
- Gebruik je, naast het Nederlands, graag Engels in je dagelijks werk? 
Ja? Reageer dan zeker op onze vacature en stap mee in het groene verhaal van 
Aspiravi. 

 
Wat bieden we jou? 
Je maakt deel uit van het team Operations & Maintenance en rapporteert aan de Operations 
& Maintenance Manager. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij het 
uitoefenen van je functie en dit in een groeibedrijf in de innovatieve sector van de 
hernieuwbare energie. Je zal werken binnen een bedrijfscultuur met korte 
communicatielijnen en een doe-mentaliteit. 
Ons verloningspakket is zeker de moeite waard. 
 
Interesse?  
Stuur een wervende sollicitatiebrief met cv naar mieke.vermaete@aspiravi-holding.be en 
overtuig ons van jouw capaciteiten en competitieve ingesteldheid. Wij kijken uit naar een 
ontmoeting. 


