Om onze groei te bestendigen en onze ambities waar te maken willen wij ons team in het
kantoor te Turnhout versterken met een:

Adviseur bedrijfsontwikkeling
Functie
Je begeleidt de volledige opvolging van land- en tuinbouwprojecten. Je werkt hoofdzakelijk in
een ondersteunende rol voor ons team van bedrijfseconomische adviseurs. Daarbij werk je
actief mee aan belangrijke dossiers zoals flankerend beleid, onteigeningen, pacht,
schadedossiers, bedrijfsplannen, … Je kan ook terugvallen op jouw basiskennis over ruimtelijke
ordening, milieu, vergunningen enzovoort.
Je bent ook verantwoordelijk voor het opvolgen van VLIF-dossiers. Hierbij hou je steeds de
planning van de dossiers nauw in de gaten en zorg je voor een feilloze afwerking.

Profiel
Je volgde een hogere opleiding land- en tuinbouw, een economische of een juridische opleiding.
Bij voorkeur heb je al een drietal jaar ervaring, maar starters met een uitgesproken passie voor
de land- en tuinbouw sector komen ook in aanmerking.
Je bent organisatorisch sterk en kan de strikte planning in dossiers bewaken. Je bent dus mondig
genoeg om collega’s aan te sturen zodat de deadlines gehaald worden. Je bent iemand die graag
de handen uit de mouwen steekt. Initiatiefnemers moedigen wij steeds aan!

Aanbod
Je kan werken in een ondernemende organisatie van gedreven vakmensen die ook tijd maken
voor plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning en een motiverend loonpakket.
Ontdek al onze troeven hier. Deeltijds werken is ook bespreekbaar.

Interesse
Ben je geïnteresseerd in ons bedrijf en in de job? Bezorg ons je cv en, nog belangrijker, een brief
waarin je ons uitlegt waarom jij voor deze job kiest en welke ervaring je meebrengt. Solliciteren
doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op ‘SOLLICITEER NU!’ bij de job
van jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Jan Peeters.

Wie zijn we?

DLV, merk van United Experts, is een gerenommeerd en sterk groeiend
adviesbureau voor bedrijven en particulieren in het landelijk gebied. Dankzij ons
team van meer dan 100 medewerkers is DLV uitgegroeid tot marktleider in onze
sector, met vestigingen in Vlaanderen en Wallonië. Ontdek onze diensten en
realisaties op www.dlv.be.

Ervaring
1 à 3 jaar

Interesses
Agrarische sector
Omgevingsaspecten
Bedrijfsleven

Jouw dna
Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie
Hogere Opleiding
landbouw, economie
of rechten

Plaats
tewerkstelling
Everdongenlaan 15
2300 Turnhout

