We willen ons team te Ieper versterken met een:

Consulent passende beoordelingen
Voor onze klanten wint het “ecologisch verantwoord ondernemen” aan belang. Aanpassingen
aan installaties en vergunningen moeten daarom afgetoetst worden aan het geldende
wettelijke kader. De impact op lucht, water, bodem e.d. moet duidelijk in kaart gebracht
worden en waar nodig moeten maatregelen genomen worden. Met dit kader en jouw advies
kunnen onze klanten dan aan de slag om hun investeringen verder af te toetsen en te
optimaliseren.
Je staat in voor de opmaak van voortoetsen, natuurtoetsen en/of passende beoordelingen die
bij de vergunningsaanvragen kunnen gevoegd worden. Je vertrekt hiervoor vanuit je eigen
expertise, maar kan ook overleggen met experten in de andere teams binnen de groep om zo
tot een optimaal resultaat te komen.

Interesses

Landbouw
Omgeving
Milieu
Ecologie
Wetgeving

Jouw dna

Je hebt interesse in de relatie tussen landbouw en natuur. Je voltooide een hogere opleiding, bij
voorkeur in een richting waar milieu, ecologie, biologie of wetgeving aan bod kwamen. Je hebt
daarnaast een ruime interesse in omgevingswetgeving en milieuwetenschappen. Je kiest voor
een pragmatische aanpak met ecologische insteek waarbij je heel oplossingsgericht kan denken.

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie

Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je komt terecht in een ervaren team waarmee je strategieën kan bespreken.
Bovendien kan je voor heel wat andere expertises terugvallen op de kennis binnen de groep.
Daarnaast kan je rekenen op een professionele ondersteuning, een opleidingstraject en een
motiverend loonpakket. Ontdek al onze troeven hier.
Heb je vragen over de functie, dan kan je terecht bij Delphine Druant (ddr@unitedexperts.be).

Milieuwetenschappen
Omgeving
Rechten
Biologie
Ecologie

Locatie

Ter Waarde 50
8900 Ieper
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.

