
Het ABS (Algemeen Boerensyndicaat) is de landbouworganisatie die aan 
belangenbehartiging doet zonder binding aan derde partijen. Wij staan open voor iedereen 
die zich kan vinden in deze ongebondenheid en voor iedereen die onze sector een warm 
hart toedraagt. Door de belangloze inzet van haar leden-vrijwilligers vertalen we de vele 
vragen en verzuchtingen uit de land- en tuinbouwpraktijk naar het beleid toe en nemen we 
deel aan maatschappelijke discussies die onze sector aanbelangen. De informatie omtrent 
onze sector vertalen we naar onze leden land- en tuinbouwers via onze eigen media, via 
vergaderingen en via vorming en opleiding. 
 
Om de relatie tussen de landbouw- en natuursector eigentijds te benaderen zijn we op zoek 
naar een gedreven en enthousiaste 
 

Projectcoördinator landbouw-natuur 
 
Takenpakket: 
- Jouw prioritaire taak: de coördinatie en de belangenverdediging van het landbouwaspect 
en het ABS-standpunt binnen een ‘landbouw-natuur-project’. Hiervoor dien je in overleg te 
gaan met diverse partijen: de overheid, het middenveld, diverse advies- en werkgroepen, 
en dit vooral inzake de landbouw-technische materies en de cohesie landbouw-natuur, 
- Je werkt als dynamische projectcoördinator hiervoor intens samen met jouw directe 
ABS-collega’s en ook op een constructieve en open manier met onze projectpartner, 
- Jouw werk staat steeds ten dienste van de belangen van de ABS-groep en van onze 
eigen leden, de Vlaamse land- en tuinbouwers, 
- Je fungeert als aanspreekpunt voor het landbouw-aspect binnen het project en je bent 
initiator van nieuwe ideeën en onderzoeksthema’s en mogelijke andere projecten en 
samenwerkingsverbanden, 
- Je schrijft regelmatig artikels over het landbouw-natuurproject en over landbouw 
gerelateerde onderwerpen voor onze eigen mediakanalen (ledenblad, website, sociale 
media, …), 
- Je rapporteert (mondeling en schriftelijk) aan de directeur en overlegt regelmatig met de 
bestuursorganen van het ABS. 
 
Gevraagd: 
- Je beschikt over een masterdiploma landbouw of bio-ingenieur, 
- Je bezit een gedegen landbouw-technische kennis en hebt sterke interesse in de 
combinatie/samenwerking tussen ‘landbouw en natuur’, 
- Je ervaring met projectwerking is een pluspunt, 
- Je neemt initiatief en kunt zelfstandig werken maar ook samenwerkingsgericht, Je hebt 
een sterke feeling voor en interesse in de actuele landbouwwereld en de uitgebreide en 
actuele regelgeving, 
- Je bent communicatief, klantgericht ingesteld en handelt met grote zorgvuldigheid en 
nauwkeurigheid, 
- Je hebt ervaring in het formuleren en verdedigen van een duidelijk standpunt en je hebt 
ervaring in het vertegenwoordigen van een organisatie op diverse fora, 
- Je bent bereid om regelmatig deel te nemen aan avondvergaderingen (live en via 
video). 
 
Wat bieden we jou? 
- Je komt terecht in een dynamische omgeving waar jouw initiatief en expertise zeker 
gewaardeerd zullen worden. Voor jouw enthousiaste en flexibele inzet plaatsen wij een 
gepast remuneratiepakket. 
- Afwisselend voltijds werk in kantooromgeving (Roeselare), thuiswerk, veldwerk en 
daarnaast ook diverse verplaatsingen binnen België/Vlaanderen. 
 
Interesse? 



Stuur dan per e-mail je sollicitatiebrief met CV naar eric.claeys@absvzw.be met als 
onderwerp ‘sollicitatie projectcoördinator’ en dat voor 28/05/2021. Je mag van ons snel 
een eerste reactie verwachten. Jouw kandidatuur wordt professioneel en vertrouwelijk 
behandeld. 
Voor bijkomende informatie kan je Eric Claeys, directeur, bereiken op 0491 90 87 40. 

 

 

mailto:eric.claeys@absvzw.be

