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

Projectleider stallenbouw
Functie

De varkenshouderij is in volle evolutie! Bouw mee aan de ontwikkelingen. Je bent
verantwoordelijk voor verschillende projecten in de stallenbouw, hoofdzakelijk in de
varkenshouderij. Je stuurt hierbij een bouwteam aan en zorgt voor een correcte oplevering van
de projecten. Je onderhoudt nauwe contacten met de klanten en bespreekt de juiste aanpak
voor hun plannen.
Je adviseert onze landbouwklanten op het gebied van stallenbouw, ventilatie, vergunning en
(stedenbouwkundige en milieu) wetgeving. Je maakt eerste stalontwerpen op, kan een
aanvraagdossier voor de vergunningen opstellen en je biedt ondersteuning in ander agrarisch
advieswerk.

Profiel

Je volgde een bouwkundige opleiding en hebt een grote verbondenheid met de landbouw. Een
passie in de varkenshouderij is mooi meegenomen.
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. Ontdek al onze troeven hier.

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 van jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Carl De
Braeckeleer.
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.

Ervaring

1 à 3 jaar

Interesses

Agrarische sector
Omgevingsaspecten
Bedrijfsleven
Commerciële feeling

Jouw dna

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie

Opleiding landbouw
Bouwkunde

Plaats
tewerkstelling
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