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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): 
 
 

Projectontwikkelaar Windenergieprojecten 
Ondernemend, doorzettend en analytisch persoon met sterke interpersoonlijke skills 

 

JOUW FUNCTIE 
 

o Als Projectontwikkelaar, ben je verantwoordelijk van A tot Z voor de ontwikkeling van 
windenergieprojecten. Vanaf het detecteren van locaties tot wanneer de windturbines 
gebouwd kunnen worden. 

o Je staat in voor het verkrijgen van de rechten, de licenties en de nodige 
samenwerkingsovereenkomsten voor jouw projecten. 

o Je hebt nauw contact en onderhandelt met diverse externe stakeholders zoals 
grondeigenaars, lokale besturen, gemeentes en studiebureaus. 

o Intern coördineer je op projectbasis een supporterend team van vertegenwoordigers, 
tekenaars en studiemedewerkers. 

o Vanuit je analytische en leergierige ingesteldheid maak je je aangeleverde studies eigen en 
stel je deze kritisch in vraag. 

o Je blijft op de hoogte over het wetgevend en technisch kader, alsook de marktevoluties 
binnen hernieuwbare energie en windenergie. 

 

JOUW PROFIEL 
 

o Je hebt een Master diploma, idealiter in een economische richting. 
o Je zoekt een eerste job of genoot een eerste werkervaring. 
o Vanuit je interesse in hernieuwbare energie, analytisch vermogen en leergierigheid ben je 

bereid je alle (technische) specificaties van windenergieprojecten eigen te maken. 
o Vanuit je sterke interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden weet je een publiek te 

overtuigen. 
o Je kan goed overweg met tegenwerping. Je typeert jezelf als een stressbestendig en een 

doorzettend persoon. 
o Je woont op haalbare afstand van Harelbeke en bent bereid 50% van je tijd extern te zijn. 
o Je bent Nederlandstalig of Franstalig en hebt een goede kennis van het Engels. 
 

AANBOD 
 

o Een bedrijf dat een indrukwekkende, stabiele en duurzame groei doormaakt.  
o Projecten en hernieuwbare energieoplossingen die aan de milieu-uitdagingen beantwoorden.  
o Een competitief salarispakket met extralegale voordelen, waaronder een bedrijfswagen. 
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INTERESSE ?  

Stuur je cv en motivatiebrief met referentie BE776537 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. 
 
 


