Om onze groei te bestendigen en onze ambities waar te maken willen wij ons team in het
kantoor te Turnhout versterken met een:

STEDENBOUWKUNDIG CONSULENT
Functie

Je maakt de technische tekeningen voor de omgevingsvergunningsaanvragen. Je werkt hierbij
nauw samen met de projectleiders die jou de voorbereide dossiers bezorgen. Je gaat samen met
onze deskundigen in de bouw- en milieuwetgeving op zoek naar de ideale plannen en strategie
voor onze klanten. Je kan overweg met verschillende tekenprogramma’s en je werkt hierbij in
team aan een strategie voor de bedrijven in kwestie. Je stelt het dossier op voor de
omgevingsvergunningsaanvraag en je werkt samen met collega’s om de plannen te realiseren.
Vervolgens volg je de behandeling en het resultaat van deze aanvraag op.

Profiel

Kennis van de wetgeving over stedenbouw is uiteraard een pluspunt. Je hebt een bouwkundige
opleiding genoten, of hebt reeds een achtergrond als architect. Je hebt een goede kennis van
AutoCad. Ervaring met Revit of andere tekenprogramma’s is mooi meegenomen.
Inzicht hebben in de technische en architecturale kant van onze projecten is zeker een
meerwaarde. Als consulent moet je namelijk samen met de klant zoeken naar de beste strategie
voor zijn bedrijf. Je bent iemand die communicatief “uit de voeten kan” en hebt een sterke
affiniteit met de landbouw en het platteland. Je steekt graag de handen uit de mouwen en
bovendien hou je niet van half werk. Flexibiliteit is zeker een pluspunt!

Aanbod

Je kan werken in een ondernemende organisatie van gedreven vakmensen die ook tijd maken
voor plezier. Je kan rekenen op een professionele ondersteuning en een motiverend loonpakket.
Ontdek al onze troeven hier.

Interesse

Ben je geïnteresseerd in ons bedrijf en in de job? Bezorg ons je cv en, nog belangrijker, een brief
waarin je ons uitlegt waarom jij voor deze job kiest en welke ervaring je meebrengt. Solliciteren
doe je via onze website www.unitedexperts.be/jobs. Doorklikken op ‘SOLLICITEER NU!’ bij de job
van jouw keuze.
Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze gerust! Je contactpersoon hiervoor is Jan Van
Looveren.
Wie zijn we?

DLV, merk van United Experts, is een gerenommeerd en sterk groeiend
adviesbureau voor bedrijven en particulieren in het landelijk gebied. Dankzij ons
team van meer dan 100 medewerkers is DLV uitgegroeid tot marktleider in onze
sector, met vestigingen in Vlaanderen en Wallonië. Ontdek onze diensten en
realisaties op www.dlv.be.

Ervaring

3-5 jaar ervaring

Interesses

Bouwkunde
Stedenbouw
AutoCad

Jouw dna

Gedreven
Betrouwbaar
Flexibel
Ondernemend

Studie

Bouwkunde
Architectuur

Plaats
tewerkstelling

Everdongenlaan 15
2300 Turnhout

