We groeien en willen ons team in het kantoor te Ieper versterken met een tweetalige
(Nederlands-Frans) collega:

Consulent Ruimtelijke Ordening
Functie
Je komt terecht in een ondernemend team waar je mee werkt aan de projecten van
ondernemers binnen stedelijk gebied en KMO/industriële zone in Wallonië. Daarnaast
behandel je ook dossiers van gebouwen binnen stedelijke gebied waarbij er samen met de
klant gezocht wordt naar een nieuwe functie (zoals toerisme of horeca, residentiële functie,
nieuwe onderneming, kleinschalige zorgprojecten, stadslandbouw, of innovatieve
stadsprojecten in het algemeen, …). Deze Waalse dossiers moeten telkens afgetoetst worden
aan de wetgeving Ruimtelijke Ordening, en eventueel milieuwetgeving. Elk project is anders
omdat we maatwerk leveren.
Je takenpakket bestaat voornamelijk uit:
1. Innovatie bij stedelijk vastgoed in Wallonië
• Aanspreekpunt voor de klanten
• Op basis van de wensen en de budgettaire mogelijkheden van de klant wordt een
concept afgetoetst aan de wetgeving ruimtelijke ordening/omgeving
2. Ondersteunen van de Vlaamse/Waalse architect bij het uitwerken van een project
3. Opmaak motivatienota en noodzakelijke administratie conform de Waalse wetgeving.
4. Begeleiding van dossiers ruimtelijke ordening in het algemeen op verschillende
administratieve niveaus conform de Waalse wetgeving:
• Opvolgen stedenbouwkundige aanvraag na het indienen op de gemeente
• Overleg met verschillende adviesinstanties en gemeenten
• Opstellen beroepschriften
Profiel
Je behaalde een masterdiploma in de rechten, in de bio-ingenieurswetenschappen, in
stedenbouw en ruimtelijke planning, masterdiploma architectuur, of je hebt ervaring in de
wetgeving stedenbouw, ruimtelijke ordening en omgeving.
Je bent tweetalig en slaagt er door je klantgerichte en resultaatgerichte houding perfect in om
Waalse projecten te begeleiden.
Je bent ondernemend en gedreven. Daarnaast ben je ook leergierig en zorg je ervoor dat jouw
kennis steeds up-to-date blijft. Je weet van aanpakken, efficiënt werken is je tweede natuur.
We voorzien een werkplek in ons kantoor te Ieper. De opdrachten zijn verspreid over Wallonië
of beogen de ondersteuning van Vlaamse ondernemers in Wallonië. Je hebt dus een rijbewijs
B in jouw bezit.

Interesses

Ruimtelijke ordening
Ondernemen in de stad

Jouw DNA

Flexibel
Gedreven
Ondernemend
Betrouwbaar

Studie

° Rechten
° Bio-ingenieur
° Landbouw
° Stedenbouw
° Ruimtelijke planning

Plaats tewerkstelling
Ter Waarde 48
8900 Ieper

Aanbod
Je kan werken in een ondernemend bedrijf van gedreven vakmensen die ook tijd maken voor
plezier. Je komt terecht in een ervaren team waarbij steeds ruimte is voor opleiding. Bovendien
bieden we een motiverend loonpakket. Ontdek al onze troeven hier.
Interesse
Solliciteren doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op
‘SOLLICITEER NU!’ bij de job naar jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Carlos
Roelens.

Wie zijn we?
Profex, een merk van United Experts, is een studie- en adviesbureau voor ondernemers, KMO en
industrie. Onze PROFessionele EXperten zijn de ervaren gids van onze klanten op drie domeinen:
omgeving (milieu & bouw), bodem en energie. Onze doorgedreven theoretische en praktische kennis
van de wetgeving biedt een maximale slaagkans voor het project van onze klant. Meer informatie
over Profex vind je op www.profex.be.

