
   

 

Aspiravi Holding NV (www.aspiravi.be), gelegen in Harelbeke, is een belangrijke speler actief in de 

sector van de hernieuwbare energie. Het bedrijf ontwikkelt, exploiteert en investeert in installaties om 

groene energie te produceren. Het gaat hierbij in hoofdzaak over windenergieprojecten op land en in 

zee, zowel in België als in en het buitenland. 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 aandeelhouders van de Aspiravi-groep en dankzij een 55-tal 

gepassioneerde werknemers realiseert de groep een omzetcijfer van ongeveer 207 miljoen euro. Om 

de groei van de organisatie verder professioneel te ondersteunen en het team te versterken, kijkt men 

uit naar een (m/v): 

 

Accounting en Controlling Manager 

 

JOUW FUNCTIE 

⎯ Je draagt de verantwoordelijkheid over de boekhoudafdeling en controlling. Daarnaast neem je 

bredere financiële projecten op die kaderen in de groei van de organisatie  

⎯ Je draagt ook zorg voor belangrijke administratieve processen (fiscaliteit, budgettering, 

consolidatie, jaarrekeningen…) 

⎯ Vanuit je sterke boekhoudkundige kennis bewaak je de verschillende timelines, volg je zaken 

nauwgezet op, voer je controles uit. 

⎯ Je analyseert, optimaliseert en automatiseert de boekhoudkundige en financiële processen. Je 

ontwikkelt daarvoor de nodige tools (Power BI, Excel, KPI’s). 

⎯ Je staat in voor de management rapportering met als doel de directie te informeren en  adviseren 

op basis van de financiële resultaten. 

⎯ Door je financiële analyse en inzicht in de operationele processen formuleer je 

verbeteringsvoorstellen en creëer je toegevoegde waarde door mee te denken met de organisatie. 

⎯ Je stuurt een team aan van 2 boekhouders en 1 management accountant.  

⎯ Je rapporteert aan de Manager Finance & Administration. 

 

JOUW PROFIEL 

⎯ Je behaalde een Masterdiploma in een financiële of economische richting (TEW, 

handelsingenieur, enz.) 

⎯ Je beschikt over een relevante financiële werkervaring, waarbij je een grondige kennis van 

boekhouding, fiscaliteit en controlling hebt opgebouwd. Ervaring binnen audit vormt een troef. 

⎯ Je bent analytisch sterk en gaat nauwgezet te werk. Je kunt vlot overweg met Excel, 

boekhoudpakketten, en BI- rapporteringssystemen.  
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⎯  Vanuit je sterke financiële interesse wens je je kennis te verruimen. 

⎯ Je hebt een grote interesse in de business en bekijkt operationele processen vanuit financiële 

invalshoek. Je ziet het verhaal achter de cijfers. 

⎯ Je bent pro-actief, planmatig en neemt  de zaken in handen. Je bent gepassioneerd door cijfers 

en verwerkt deze op een gestructureerde en accurate manier. 

AANBOD 

⎯ Een uitdagende functie bij een bedrijf in volle groei, actief in de innovatieve sector van de 

hernieuwbare energie. 

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

ontwikkelen en zo te groeien als professional. 

 

INTERESSE ?  

Surf naar jobs.hudsonsolutions.com en solliciteer online. Je reactie wordt snel en confidentieel 

behandeld. 

Vragen? Contacteer Johannes Coulembier op +32 9 242 54 56. 

 
 


