Geef je graag advies en werk je graag planmatig om ondernemers bij te staan in hun
ontwikkeling? Volg je graag dossiers op bij verschillende stakeholders zoals overheid,
aannemers en leveranciers? Netwerk je graag doe je graag continue kennis op? Dan is hier de
job die goed bij je past.

SBB Accountants & Administratie
Milieuadviseur
Word je lid van de SBB-familie, dan kom je terecht in een warm team en een moderne werkomgeving.
Met 27 kantoren, meer dan 500 medewerkers en ruim 22.000 klanten is SBB Accountants &
Adviseurs het grootste accountants- en adviesbureau in Vlaanderen. Dagelijks helpen we kmo’s,
zelfstandigen, vrije beroepen, vzw’s en starters om slimmer te ondernemen. Wat mag je als lid van
ons team verwachten? Een veelzijdige baan in een gedreven en energieke sfeer, waarin collega’s
steeds het beste van zichzelf geven.

Functie
Je klant helpen efficiënt te ondernemen
•
•
•
•
•
•

Als Milieuadviseur sta je de agrarische ondernemer bij met advies voor planologische
procedures en benodigde vergunningen om projecten mogelijk te maken.
Je zorgt voor het snel en effectief doorlopen van procedures en coördineert onderzoeken naar
milieu- en omgevingsthema’s zoals natuur, bodembescherming, geluid en luchtkwaliteit.
Je stelt de benodigde plandocumenten op zoals bestemmingsplannen, vergunningaanvragen,
projectplannen en m.e.r.-beoordelingen of je coördineert het opstellen hiervan.
Daarnaast help je samen met je team ook de jaarlijkse verzamel- en subsidieaanvragen van
de agrarische ondernemer te realiseren.
Je beschikt over een uitgebreid netwerk of je bent bereid dit te creëren en je onderhoudt actief
contacten binnen de landbouw- en KMO-sector.
Als Milieuadviseur rapporteer je aan de Kantoordirecteur van Brecht.

Profiel
Helder, communicatief, procedureel
Functie-eisen
•
•
•

Bij voorkeur een afgeronde Masterstudie, in een landbouwkundige richting. Een opleiding in
een economische, milieugerichte of andere wetenschappelijke studie kan ook mits
aantoonbare affiniteit met landbouw.
Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring binnen het kader van dossiers gerelateerd aan
omgeving- of milieuvergunningsaanvragen.
Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Competenties
•
•
•
•

Procedureel.
Nauwkeurig.
Communicatief.
Nuchter en praktisch.

Standplaats
Brecht

Aanbod
•
•
•
•

SBB Accountants en Adviseurs biedt een veelzijdige en uitdagende functie bij jou in je buurt.
Bij SBB krijg je volop kansen om bij te leren en up-to-date te blijven, zowel intern als extern.
Er is een flexibel uurrooster en uitgebreid pakket van verlofdagen: 34 dagen + feestdagen.
Hiermee stem je werk en privé optimaal op elkaar af.
Een marktconform loon met een flexibel pakket van extralegale voordelen, dat je voor een
groot deel zelf kan samenstellen.

Reageren
SBB Accountants & Adviseurs heeft de Werving en Selectie voor de vacature van Milieuadviseur
exclusief uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Tom Seghers: +32 483 39 10 65.
Solliciteren via www.ceresrecruitment.be.
Uitgebreide informatie over de organisatie is te vinden op www.sbb.be.
Een persoonlijkheidsvragenlijst maakt onderdeel uit van de procedure.

