
 

 

EPA is een dynamische en innovatieve kmo die zich heeft gespecialiseerd in het koppelen van 

industriële verbruikers en decentrale productie op het elektrisch distributienet. Hierbij ligt de focus 

op middenspanningsinstallaties in al zijn facetten. Wij begeleiden onze klanten bij het definiëren van 

hun elektrische energievoorzieningen en een woord is een woord bij ons. “We walk the talk” is dan 

ook ons motto. Wij werken bovendien uitsluitend business-to-business. Wij onderscheiden ons van 

de collega’s door de constante reeks uitzonderlijk mooie projecten en onze professionele organisatie 

in combinatie met ons familiaal karakter. 

Omwille van een zwangerschapsvervanging zijn we op zoek naar een supergemotiveerde (m/v):  

 

Assistant finance and HR officer 

 

Functiebeschrijving 

Als assistant finance and HR officer maak je deel uit van het administratieteam en sta je onder 

andere in voor:  

- Personeelsadministratie (controle gepresteerde uren en overuren, voorbereidende taken 

voor de loonverwerking, …)  

- Boekhouding (financiële cijfers en overzichten aanleveren, opvolging klanten en leveranciers, 

voorbereidende taken maandelijkse boekingen, …)  

- Administratieve ondersteuning bij commerciële en operationele activiteiten (nieuwe klanten 

en leveranciers aanmaken, …)  

- Onthaal van bezoekers, telefoon  

- Actief beheer van social media (Facebook, LinkedIn, website)  

 

Profiel  

- Minstens een bachelordiploma 

- Flexibel qua jobinhoud 

- Gedreven met veel zin voor initiatief en een groot verantwoordelijkheidsgevoel  

- Administratief zeer sterk en punctueel  

- Discreet en loyaal  

- Zeer nauwkeurig en planmatig 

- Communicatief ingesteld 

- Goede kennis van Office-pakketten (Word, Excel, Outlook, PowerPoint)  

- Kennis van Adsolut is een pluspunt 

 



 

 

Aanbod  

- Motiverend loonpakket in functie van kennis en ervaring  

- Afwisselende job met openheid voor initiatief 

- Open en levendige sfeer in een groeiend bedrijf 

- Jong team met passie voor het vak en zin voor initiatief  

- Deeltijds contract (4/5de) van bepaalde duur (o.w.v. een zwangerschapsvervanging), met kans 

op verlenging  

 

Interesse in deze job? Bezorg je CV en motivatiebrief aan Dorien Vaes – dorien.vaes@epa-nv.com  

mailto:dorien.vaes@epa-nv.com

