Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen is een werkgeversorganisatie waar meer dan 3.000 bouwbedrijven dagelijks een beroep doen op
een uitgebreide dienstverlening en zich op de hoogte stellen van het meest recente sectornieuws. Tijdens events verruimen zij hun netwerk en
tevens maken zij gebruik van een gevarieerd opleidingsaanbod in een professioneel uitgebouwd seminariecentrum.
Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een voltijds

ADVISEUR ONDERNEMINGEN ( M / V )
Sint-Niklaas
DIT ZIJN JOUW VERANT WOORDELIJ KHEDEN

 Je verstevigt de klantenbinding met de leden in de regio’s Sint-Niklaas en Aalst.
 Je adviseert de leden met betrekking tot sectorspecifieke reglementeringen zoals de aangifte van werken, de
aanwezigheidsregistratie, werken met onderaannemers enzovoort.
 Je informeert de leden over de erkenning in het kader van overheidsopdrachten en stelt de erkenningsdossiers samen.
Je volgt de dossiers verder op tot goedkeuring voor de erkenningscommissie.
 Je verleent basis juridisch advies in alle domeinen waarmee een onderneming wordt geconfronteerd.
Complexe vraagstukken en dossiers behandel je in samenspraak met onze juridische dienst.
 Je wordt betrokken bij regionale werkgroepen en projecten zoals Brics, BouwRadar, het regioplatform enzovoort.
Hiervoor ben je bereid tot occasioneel avondwerk.
 Je past je in de dagelijkse werking van het kantoor in Sint-Niklaas.
ARBEIDSREGELING






Je werkt meestal vanuit het kantoor te Sint-Niklaas, maar je bent bereid je occasioneel te verplaatsen binnen Oost-Vlaanderen.
Je werkt voltijds in een 40-urenweek met twaalf compensatiedagen op jaarbasis.
Je bent bereid tot occasioneel avondwerk zoals netwerkactiviteiten, avondvergadering, infosessies enzovoort.
Er is collectieve sluiting tijdens het bouwverlof in de zomer en op het einde van het jaar.

DIT KENMERKT JE








Je beschikt over een masterdiploma met een juridische basis of gelijkwaardig.
Je communiceert professioneel, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt een commerciële ingesteldheid en je bent een vlotte netwerker.
Je bent klantgericht, flexibel en je streeft naar kwaliteit.
Je werkt efficiënt en gestructureerd en je hebt een uitstekende kennis van het MS Office-pakket.
Je beschikt over een rijbewijs B en een wagen.

HET AANBOD

Je komt terecht in een boeiende sector met interessante en aangename professionele contacten. Je maakt deel uit van een
dynamisch team en je kan rekenen op een motiverend salarispakket in overeenstemming met jouw verantwoordelijkheden en
ervaring.
GEÏNTERESSEERD? SOLLICITEER DIRECT MET CV!

Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen
Ter attentie van Els Van Heck
Tramstraat 59  9052 Zwijnaarde
E els.vanheck@confederatiebouw  T 09 244 45 00
www.confederatiebouw.be/oost-vlaanderen

