Wij versterken ons team in het kantoor te Ieper met een:

Interesses

Paardenhouderij
Agrarische sector
Ondernemerschap
op het platteland

Je ondersteunt particulieren en ondernemers die willen starten met een eigen
hobbypaardenhouderij, pensionstal, africhtingsstal, paardenmanege, … of bestaande
paardenhouders die op zoek zijn naar ondersteuning bij de uitbouw en optimalisatie van hun
paardenhouderij.
Je bestudeert alle wettelijke en juridische mogelijkheden, je denkt mee aan de opstart of
uitbouw van hun project, en begeleidt hen bij de volledige administratieve. Je volgt de dossiers
op om een omgevingsvergunning (bouw – en milieuwetgeving) te bekomen voor het uitbreiden
of opstarten van de paardenhouderij. Je ondersteunt ook de architect bij het ontwerpen van
stallen. Daarnaast verzorg je voor de klant allerhande landbouwadministratie, zoals de
jaarlijkse mestbank – en verzamelaangifte.
Bijkomend kan het advies bestaan uit een behoefteanalyse, omgevingsstudie, fiscaliteit,
financiering, waardebepaling, rentabiliteitsstudie, optimalisatiemogelijkheden, herbestemmen
van gebouwen, subsidies, … 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 paardensector.

Je behaalde een masterdiploma in de rechten, in de bio-ingenieurswetenschappen, in de
landbouw, master in de architectuur, in stedenbouw en ruimtelijke planning of je hebt ervaring
in de wetgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening of de paardenhouderij in het algemeen.
Je bent ondernemend en resultaat gedreven. Daarnaast ben je ook leergierig en zorg je ervoor
dat jouw kennis steeds up-to-date blijft. Je weet van aanpakken, efficiënt werken is je tweede
natuur. We voorzien een werkplek in ons kantoor te Ieper. De opdrachten zijn verspreid over Oosten West-Vlaanderen. Je hebt dus een rijbewijs B in jouw bezit.

Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning en een motiverend loonpakket. Je
krijgt een aangename werkplek in ons vernieuwd kantoor te Ieper. Ontdek al onze troeven hier.
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