Om onze groei te bestendigen en onze ambities waar te maken willen wij ons team in het kantoor te
Turnhout of Beringen versterken met een (m/v):

Assistent omgeving
Functie

Als assistent omgeving zal je de Sales en Expert Consultants ondersteunen in de klantendossiers. Je
staat in voor het omzetten van hoofdzakelijk agrarische projecten in een
omgevingsvergunningsdossier; gaande van de opmaak van plannen tot de uitwerking van een
motivatie, passende beoordeling en modelleringen van effecten. Vanuit je landbouwkennis heb je
tevens een bredere visie op ‘omgevingsgerelateerde’ aspecten zoals ruimtelijke ordening, milieu,
bodem en natuur, maar evenzeer landbouweconomie, mestregelgeving, dierenwelzijn, enz. Daarbij
heb je regelmatig contact met de verschillende overheden en ben je het aanspreekpunt voor klanten.

Startersfunctie

Interesses

Agrarische sector
Omgevingsaspecten
Bedrijfsleven

Jouw dna

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Profiel

Je volgde een opleiding waar landbouw en omgeving (milieu, ruimtelijke ordening) sterk aan bod
kwamen. Je hebt daarnaast een ruime interesse of al werkervaring inzake milieu-, ruimtelijke
ordening, mest-, VLIF en verwante wetgevingen. Verder heb je voeling met de bedrijfswereld,
ondernemers en de sectoren waarin DLV specialist is. Een grote affiniteit met de landbouw is een
troef!
Je bent iemand die graag de handen uit de mouwen steekt en dit zowel in de projecten die je
zelfstandig opneemt als in de projecten die je in team afwerkt. Initiatiefnemers moedigen wij steeds
aan!

Aanbod

Je kan werken in een zeer dynamische organisatie van gedreven vakmensen waar jouw initiatief en
vakmanschap zeker zullen worden gewaardeerd. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning
en een motiverend loonpakket.
Je komt terecht in ons kantoor in Turnhout of Beringen.

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 uit het bedrijfsleven je
meebrengt. Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op
‘SOLLICITEER NU!’ bij de job naar jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Jan Van Looveren.
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
200 medewerkers is DLV uitgegroeid tot marktleider in onze sector, met vestigingen in
Vlaanderen en Wallonië. Ontdek onze diensten en realisaties op www.dlv.be.

DLV, merk van United Experts, zoekt een assistent omgeving

Studie

Opleiding landbouw
en omgeving

Plaats
tewerkstelling

Everdongenlaan 15
2300 Turnhout
of
Koolmijnlaan 201
3582 Beringen

