VLAAMS AGRARISCH CENTRUM
ONAFHANKELIJK DIENSTENCENTRUM VOOR LAND- EN TUINBOUW

Neem plaats in de cockpit van de agrarische ondernemingen!!!
VACATURE
Het Vlaams Agrarisch Centrum is op zoek naar een
LANDBOUWBEDRIJFSADVISEUR M/V
Als landbouwbedrijfsadviseur adviseer je agrarische ondernemers in de regio Oost- en WestVlaanderen
Als geen ander ken je de uitdagingen van de agrarische ondernemers.
De risico’s van de hoge kapitaalsinput, levende have, volatiele prijzen, regelgeving en
randvoorwaarden vragen om een degelijk management. Tevens wint een passende
juridische structuur aan belang.
Als bedrijfsadviseur ga je agrarische ondernemers begeleiden bij het nemen van
strategische beslissingen en het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Je bent voor de
ondernemers een partner bij de implementatie van de wetgeving. Het mestdecreet,
beheerslandbouw, verzamelaanvraag en randvoorwaarden kennen geen geheimen voor jou.
Je zit in de cockpit van het bedrijf. Onze klanten worden in real-time digitaal begeleid.
Je maakt deel uit van een team dat multidisciplinair is samengesteld.
Op basis van onze bedrijfseconomische boekhouding, VACwerk kaderen we het
economische-technische-financiële-juridische en fiscale luik in de strategische planning voor
de agrarische ondernemer.
Zin om deze uitdaging aan te gaan?
• Je hebt minstens een bachelor of master diploma Agro- en biotechnologie met hoge
interesse voor de technisch-economische aspecten.
• Je bezit de commerciële gave om problemen te detecteren en oplossingen aan te reiken.
• Je bezit een rijbewijs B
• Je hebt voldoende kennis van de gangbare softwarepakketten.
• Je dient woonachtig te zijn in de regio.
We bieden je een salaris volgens barema, extralegale voordelen en een firmawagen. Tevens
ontvang je de nodige communicatie-apparatuur zoals laptop en smartphone.
De vacature staat open voor voltijdse of deeltijdse betrekking.
Stuur uw CV naar:
VAC – Danny Vandebeeck - Ambachtsweg 20 - 9820 Merelbeke
of mail mieke.vandewalle@vac.eu
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