
 
Het Adviesbureau van het Algemeen Boerensyndicaat vzw (AABS vzw) 

zoekt  
 

een adviseur land- en tuinbouw (m/v) 
 
 
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 de land- 
en tuinbouw aanbelangen. Naast syndicale tussenkomsten, biedt het ABS ook een waaier van 
diensten aan via haar Adviesbureau (AABS vzw). Om deze dienstverlening te optimaliseren en verder 
uit te bouwen, wensen wij ons team te versterken met een adviseur land- en tuinbouw (m/v). 
 
Jouw prioritaire taken zijn: 

- invullen en opvolgen van aangiftes mestbank, water, verzamelaanvraag en andere 
administratieve verplichtingen in de agrarische sector; 

- bijhouden en adviseren van bedrijfseconomische boekhoudingen; 
- invullen en opvolgen VLIF-dossiers voor onze leden-klanten; 
- ondersteunen van onze leden-klanten inzake vergunningsaanvragen (omgeving, milieu); 
- assisteren en ondersteunen waar nodig binnen de groep collega’s. 

 
Wij vragen: 

- u bent een bachelor of master in de biowetenschappen, bij voorkeur met (beperkte) ervaring 
in onze sector; 

- u gaat accuraat en efficiënt te werk; 
- u bent pc-minded en gaat vlot om met hedendaagse communicatiemiddelen; 
- u bent leergierig en dynamisch ingesteld; 
- u bent ondernemend, commercieel ingesteld en werkt resultaatgericht; 
- u bent zelfstandig, maar zeker ook een teamspeler; 
- u bent flexibel in piekperiodes en bent bereid daarvoor extra inspanningen 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. 

 
Ons 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 communicatiemiddelen. 
 
Plaats van tewerkstelling: 
Afwisselend voltijds werk in onze kantoren (Roeselare en Melle), thuiswerk en daarnaast ook 
verplaatsingen binnen België/Vlaanderen. 
 
Interesse? 

Stuur dan per e-mail je sollicitatiebrief met CV naar eric.claeys@absvzw.be met als onderwerp 
‘sollicitatie adviseur land- en tuinbouw’. 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.  
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