We groeien en willen ons team in het kantoor te Ieper versterken met een:

Je ondersteunt ondernemers die willen starten met een eigen exploitatie rond toerisme en
vrijetijd, zoals een B&B, hotel, café, kinderboerderij, camping, hoevetoerisme,
plattelandstoerisme …, of ondernemers die op zoek zijn naar ondersteuning bij de uitbouw/
optimalisatie van hun activiteit binnen de vrijetijdssector in het algemeen.
In eerste instantie bestudeer je alle wettelijke en juridische mogelijkheden, je denkt mee aan de
opstart of uitbouw van hun project, en begeleidt hen bij de volledige administratieve
afhandeling van hun project. Het advies kan bestaan uit een behoefteanalyse, omgevingsstudie,
fiscaliteit,
financiering,
waardebepaling,
rentabiliteitsstudie,
omgevingsaanvraag,
optimalisatiemogelijkheden, herbestemmen van gebouwen, subsidies, logiesdecreet, …
Daarbij moet je niet noodzakelijk alle kennis zelf in huis hebben. Een project wordt in team
aangepakt waarbij jij instaat voor de coördinatie. Daarnaast word je door de collega’s ook
ingeschakeld in omgevingsaanvragen binnen de vrijetijdssector.

Je voltooide een hogere opleiding, bij voorkeur in een toeristisch, juridisch of bouwgeoriënteerde richting. Eerdere ervaring is niet vereist. Kennis van de wetgeving omgeving
(ruimtelijke ordening/ milieu) is een pluspunt. Daarnaast zoeken we iemand die initiatief neemt
en gedreven aan de slag gaat met de opgedane kennis. Je hebt een proactieve, klantgerichte
houding en sterke communicatieve vaardigheden.

Interesses

Toerisme/recreatie
Omgevingswetgeving
Economie

Jouw dna

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie

Master toerisme
Industrieel ingenieur
Bio-ingenieur
Master in de rechten
Master economie
Bouwkunde

Locatie

Je komt terecht in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning, een opleidingstraject en een
motiverend loonpakket of ontdek onze troeven hier.

Wie zijn we?
Profex, een merk van United Experts, is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en
industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn de ervaren gids van onze klanten op drie domeinen:
omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Onze doorgedreven theoretische en praktische kennis van
de wetgeving biedt een maximale slaagkans voor het project van onze klant. Meer informatie over Profex
vind je op www.profex.be.
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