
Het Adviesbureau van het Algemeen 
Boerensyndicaat vzw (AABS vzw)
zoekt voor snelle indiensttreding:

een adviseur  
land- en tuinbouw(m/v)

Het Algemeen Boerensyndicaat is de tweede grootste land-
bouworganisatie in Vlaanderen en is in de eerste plaats een 
syndicaat dat ervoor zorgt dat de belangen van haar leden, 
land- en tuinbouwers, verdedigd worden. Naast syndicale 
tussenkomsten, biedt het ABS ook een waaier van dien-
sten aan. De dienstverlening gebeurt via het AABS. Om de 
dienstverlening te optimaliseren en verder uit te bouwen, 
wensen wij ons team te versterken met een adviseur land- 
en tuinbouw (m/v).

TAKENPAKKET:
- invullen en opvolgen van aangiftes mestbank, water, ver-

zamelaanvraag en andere administratieve verplichtingen 
in de agrarische sector;

- bijhouden en adviseren van bedrijfseconomische boek-
houdingen;

- invullen en opvolgen VLIF-dossiers voor onze leden-klan-
ten;

- assisteren en ondersteunen waar nodig binnen de groep 
collega’s.

PROFIEL:
- u hebt een bachelor of master in de biowetenschappen, 

bij voorkeur met (beperkte) ervaring;
- u gaat accuraat en efficiënt te werk;
- u bent pc-minded en gaat vlot om met hedendaagse com-

municatiemiddelen;
- u bent leergierig en dynamisch ingesteld;
- u bent ondernemend, commercieel ingesteld en werkt re-

sultaatgericht;
- u bent zelfstandig, maar ook een teamspeler;
- u bent flexibel in piekperiodes en bent bereid daarvoor 

een extra inspanning te leveren;
- u heeft een sterke affiniteit met de land- en tuinbouw;
- u bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over 

een eigen wagen.

AANBOD:
- een voltijdse job;
- een afwisselende functie met ontplooiingsmogelijkheden 

en ruimte voor initiatief;
- tegenover uw enthousiaste en flexibele inzet, plaatsen wij 

een gepast loonpakket en hedendaagse communicatie-
middelen.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING:
AABS-kantoren Roeselare + sporadisch baanwerk.

INTERESSE?
Stuur dan via mail je CV en een motivatiebrief voor 30 sep-
tember 2017 naar: Eric Claeys, directeur ABS vzw, Industrie-
weg 53, 8800 Roeselare (e-mail: eric.claeys@absvzw.be).

VRAGEN? Contacteer ons via mail of op (0491)90 87 40.
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