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

Interesses
Paardenhouderij
Agrarische sector
Ondernemerschap
op het platteland

Landelijk gebied won de laatste jaren aan populariteit. Niet enkel landbouwers, maar
ook steeds meer particulieren en zonevreemde ondernemers zoeken er hun plaatsje.
Jij werkt in een team mee aan de projecten van (zonevreemde) ondernemers en
particulieren op het platteland. Hierbij geef je zeer gevarieerde juridische
adviesverlening binnen de milieuwetgeving, bouwwetgeving en omgevingswetgeving.
Daarnaast behandel je ook dossiers van boerderijen of landgebouwen waarbij er samen
met de klant gezocht wordt naar een nieuwe functie (zoals toerisme of horeca,
paardenhouderij, residentiële functie, opvang van ouderen of andersvaliden, …), die
telkens moet afgetoetst worden aan de wetgeving Ruimtelijke Ordening, en eventueel
milieuwetgeving. Elk project is anders omdat we maatwerk leveren.

Je voltooide een masteropleiding in rechten, bij voorkeur in een richting waar
omgevingsrecht of milieuwetgeving sterk aan bod kwamen, in de bioingenieurswetenschappen, in de landbouw, in stedenbouw en ruimtelijke planning of je
hebt ervaring in de wetgeving stedenbouw en ruimtelijke ordening. Je hebt interesse in
allerhande wetgeving die noodzakelijk is om de projecten van onze klanten te doen
slagen. Ervaring is geen vereiste. Wel zoeken we iemand die initiatief neemt en
gedreven aan de slag gaat met de opgedane kennis.
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Locatie
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 Wetteren.
Ontdek al onze troeven hier.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Carl
De Braeckeleer.

Biezeweg 15a
9230 Wetteren

