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HR & FINANCIEEL VERANTWOORDELIJKE

Bedrijfsomschrijving
EPA is een dynamische en innovatieve kmo die zich focust op het knooppunt tussen de netdistributiebeheerder 
en de industriële verbruiker. Onze onderneming verzorgt de koppeling van al de energiestromen van de klant, 
zijn decentrale productie zoals een windmolen, een WKK of zonnepanelen, op het net door middel van 
hoogspannings-, of laagspanningsinstallaties. 
Wij werken zowel voor industrie, de tertiaire sector als ook voor overheden.

Spreekt dit nog niet tot je verbeelding? Kijk zeker ons bedrijfsfilmpje (<1min) door rechtsonder de QR-code te 
scannen!

Functieomschrijving 
• Personeel (Recrutering nieuw personeel, loonafwerkingen in samenwerking met het 

sociaal secretariaat, organiseren opleidingen & aanspreekpunt personeel rond lonen, 
werkkledij, vragen rond verlof,…)

• Financieel (Maandelijkse afsluiting en rapportering, beheer budgetten en cashflow, 
opvolging klanten en leveranciers, nacalculatie projecten & ondersteuning en advies 
rond investeringen, bankgaranties, verzekeringen, contracten ...)

• Administratieve ondersteuning bij commerciële en operationele activiteiten (Nieuwe 
klanten en leveranciers aanmaken, organisatie personeelsfeest, ondersteuning en advies 
rond ISO/VCA procedures, begeleiden interne en externe audits & aansturing 
administratieve team …)

• Actief beheer van social media (Facebook, LinkedIn & website)

Profiel 
• Je beschikt over een masterdiploma in een economische richting
• Je bent gedreven, met veel zin voor initiatief en een groot verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent sterk in analyses en controlling
• Je bent discreet en loyaal
• Je werkt zeer nauwkeurig en consequent planmatig
• Je hebt een goede kennis van Office pakketten (vooral Excel)
• Kennis van Adsolut is een pluspunt

Aanbod 
Wie aan de slag gaat bij EPA komt terecht in een enthousiast, gedreven team. Wij zorgen voor de nodige 
uitdagingen binnen een Limburgse KMO. Je krijgt aanzienlijke verantwoordelijkheden in functie van competenties 
en ambitie en combineert heel veel teamwork met de nodige zelfstandigheid.

Geeft deze vacature jou energie? Stuur een sms of Whatsappbericht naar +32 (0)472/051088 
of mail naar info@epa-nv.com (t.a.v. Jacky Dreesen) 




