
 
DRIVEN BY WIND, TOGETHER 

ASPIRAVI NV (www.aspiravi.be), gelegen in Harelbeke, is actief binnen de 
toekomstgerichte en boeiende sector van de hernieuwbare energie, een 
sector die volop in verandering is. De Aspiravi-groep ontwikkelt, investeert 
in, realiseert en exploiteert projecten voor de productie van groene 
energie. Het gaat hierbij in hoofdzaak over een groene energiecentrale en 
windenergieprojecten op land en in zee, in België en het buitenland.  
Vandaag produceren zij jaarlijks groene stroom voor ruim een half miljoen 
gezinnen. Naar de toekomst toe, werken zij gedreven verder om het 
aandeel hernieuwbare energie te laten groeien. 96 Belgische gemeenten 
en de Vlaamse Energieholding zijn de aandeelhouders van de Aspiravi-
groep en dankzij een honderdtal gepassioneerde werknemers realiseert 
de groep een omzetcijfer van ongeveer  € 40 miljoen. (www.aspiravi.be) 

 

Om onze groei professioneel te ondersteunen en ons team te versterken, 
zoeken wij (m/v) : 

 

JUNIOR BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
 

DE UITDAGING 

Je zoekt opportuniteiten om op concrete locaties windmolenparken in te 
planten in België. Je bent in staat om alle nodige grondrechten, 
vergunningen en samenwerkingsovereenkomsten te verkrijgen voor de 
bouw van een windmolenpark binnen het vooropgestelde businessplan. 
Je volgt elke marktmogelijkheid nauwgezet en proactief op. De meest 
performante projecten zet je om in windparken die effectief gebouwd 
kunnen worden. Dit doe je in een snel veranderende en competitieve 
markt.  

JOUW TALENT  

Je hebt een hogere opleiding gevolgd bij voorkeur in een economische, 
milieutechnische of juridische richting. Je beschikt over een eerste 
werkervaring in een commerciële en competitieve omgeving. Je hebt zin 
voor analyse. Je bent een talent in sociale vaardigheden en je beschikt 
over ondernemingsinitiatief. Je houdt ervan mensen te overtuigen en 
bent flexibel inzake werkuren. Je hebt een goede talenkennis Frans en 
Engels. Maar vooral…je wil steeds winnen.   

ONS AANBOD 

Je krijgt veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een groeibedrijf in 
een beloftevolle sector. Je komt terecht in een open bedrijfscultuur.  
Wij bieden een aantrekkelijke verloning met tal van extralegale voordelen. 

Overtuig ons van uw competitieve ingesteldheid en stuur uw cv naar lien.acke@aspiravi.be 

 


