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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): 
 
 

Operations Engineer 
Technisch all-rounder met een passie voor hernieuwbare energie 

 
JOUW FUNCTIE 

o Je bent medeverantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de verschillende installaties van 
Aspiravi, voornamelijk windturbineparken. 

o Je onderzoekt de performantie en analyseert storingen via het SCADA-systeem en overlegt 
zowel intern als extern over mogelijke oplossingen. Hierbij ga je ook op regelmatige basis ter 
plaatse. 

o Je organiseert de eigen onderhoudswerken in samenwerking met je collega’s binnen het 
operations team en de andere diensten van Aspiravi.  

o Je vraagt offertes op voor technische aanpassingen, onderhoudstaken en projecten en doet 
de opvolging hiervan. Je controleert de dienstverlening van de onderaannemers op de 
installaties. 

o Je staat in nauw overleg met het operations team en overlegt over de uitgevoerde 
onderhoudswerken, de planning en de status of storingen van de installaties. 

o Je zorgt voor de implementatie van het veiligheidsbeleid op de sites.  
o Je rapporteert aan de Operations Manager.  

JOUW PROFIEL 

o Je genoot een technische hogere opleiding in een relevant domein.  
o Je studeert binnenkort af of hebt reeds een eerste ervaring in een technische omgeving 

achter de rug. 
o Je hebt een sterke multidisciplinaire technische kennis op vlak elektriciteit, motoren, PLC, 

hydraulica, etc. en hebt de leergierigheid en motivatie om je snel nieuwe kennisdomeinen 
eigen te maken rond hernieuwbare energie.  

o Je bent proactief, oplossingsgericht, nauwkeurig, flexibel, zelfstandig en teamgericht. 
o Je bent bereid om in te stappen in een wachtdienst om de installaties ook buiten de 

kantooruren draaiende te houden. 
o Je hebt een goede kennis van het Engels en het 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 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. 

INTERESSE?  

Stuur je cv en motivatiebrief met referentie BE776538 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. 


