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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 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): 
 

Technicus Operations and Maintenance (m/v) 
Autonoom – Technisch allround 

 

JOUW FUNCTIE 

• Je bent medeverantwoordelijk voor de goede werking van de windturbines en biogascentrales 

vanuit technisch oogpunt.  

• Je zorgt voor de monitoring van de machines en gaat ter plaatse voor identificatie van de 

storingsreden. Je lost kleine problemen ter plaatse op na overleg met je collega’s.  

• Je begeleidt de onderhoudsactiviteiten van externe onderaannemers en voert controles en 

inspecties uit.  

• Je zorgt voor een goede opvolging van de keuringen.  

• Je bent verantwoordelijk voor de orde en netheid van de verschillende windturbineparken en 
installaties.  

• Je maakt deel uit van het Operations & Maintenance team en rapporteert aan de O&M 
Manager. Samen met een team van collega’s vervul je ook een wachtbeurtrol. 

• Je werkt vanuit Harelbeke. 
 

JOUW PROFIEL 
• Je bent een allround technieker, een vlotte communicator en je kan op een zelfstandige 

manier verantwoordelijkheid opnemen.  

• Je beschikt over een technische opleiding (bv. niveau A2 of graduaat) en hebt reeds enkele 

jaren ervaring in een technische functie bv. als service/onderhoudstechnieker.  

• Je kan zonder problemen elektrische en hydraulische schema’s lezen en je kan goed overweg 

met mechanische tekeningen.  

• Met het nodige gezond verstand weet je interventies veilig uit te voeren.  

• Je hebt een flexibele werkhouding. 

• Je volgt je zaken administratief correct op, je hebt operationele kennis van het Frans en 

Engels.  

• Je werkt vanuit Harelbeke. 

ONS AANBOD 
• Een uitdagende functie bij een bedrijf in volle groei, actief in de innovatieve sector van de 

hernieuwbare energie. 

• Een bedrijfscultuur met een hands-on mentaliteit en aandacht voor opleidingen. 

• Een ruime verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om je kennis en competenties verder te 

ontwikkelen en zo te groeien als professional. 

• Een competitief loonpakket, aangevuld met extralegale voordelen. 

 
INTERESSE?  
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Neem contact op met Mieke Vermaete (mieke.vermaete@aspiravi.be). 

 


