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

Adviseur tuinbouw
Functie

Je gaat onder begeleiding van onze ervaren adviseurs aan de slag om de dossiers van onze
tuinbouwklanten op te volgen. Je zorgt o.a. voor mestbankaangiftes, verzamelaanvragen,
rapporten, rekenbladen enz. Wanneer je jouw ervaring verder uitbouwt, stel je bedrijfsplannen
op en geef je advies omtrent de VLIF regelgeving bij het indienen van aanvragen en de opvolging
ervan.
Je leert ook omgaan met de verschillende overheden, correct communiceren met de klanten en
samenwerken met ons accountantsnetwerk om alle dossiers tot een goed einde te brengen.
Deze job biedt doorgroeimogelijkheden waardoor je na een grondig opleidingstraject zelf de
verantwoordelijkheid kan nemen in complexe dossiers.

Profiel

Je voltooide een hogere opleiding, bij voorkeur in een richting waar land- en tuinbouw sterk aan
bod kwam. Maar ook als je een opleiding economie volgde én een hart voor de tuinbouw hebt,
is deze job iets voor jou! Je ziet het bovendien volledig zitten om je kennis over milieu,
ruimtelijke ordening en vergunningen verder uit te bouwen.

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. Je zal vooral werken vanuit ons kantoor in Turnhout maar indien
noodzakelijk kan je ook in één van onze andere kantoren terecht.

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.
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