Vacature jurist

“Als je naar de zon draait, valt de schaduw achter je”
(Walt Whitman – dichter/journalist)
Verhoog met ons team het welzijn van onze landbouwers en tuinders in Vlaanderen.

Wie zijn we?
Vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders
op een kruispunt in hun leven. We doen aan preventie en begeleiden Vlaamse land- en
tuinbouwers bij financiële, economische, psychologische, technische of sociale uitdagingen.
Onze medewerkers gaan voor een integrale begeleiding, zonder te zoeken naar oorzaken en
schuldigen.
On team heeft al meer dan 14 jaar succesvol resultaten neergelegd in deze opdracht. Ze
werken indien nodig, regelmatig samen met freelance psychologen en dierenartsen. Voor de
langdurige opvolging rekenen we op onze vrijwilligers. Onze dienstverlening is gratis en
discreet.
Wij hechten ook veel belang aan ons netwerk binnen en buiten de landbouwsector. In deze
samenwerking blijven we het belang van de adviesvrager verdedigen.
Daarnaast geven we beleidsondersteunende informatie.

Welk profiel zoeken we?
•
•
•
•
•
•
•

Je houdt van een uitdaging en je bent flexibel en dynamisch
Zelfstandig én in teamverband kunnen werken
Je zet je professioneel en onvoorwaardelijk in voor de kwetsbare land- en
tuinbouwers in Vlaanderen, zonder te veroordelen
Je beschikt over een basis aan digitale vaardigheden en leert vlot werken met nieuwe
software
Paraat, dienstbaar en gedreven, ook als je van thuis uit werkt
Loyaal en discreet
Bereid zijn de hersenen te blijven oefenen en zich continu bij te schaven

Hoe zien je dagen er uit?
•
•
•
•
•
•

Je ondersteunt en adviseert het team in juridische vraagstukken rond bv. pacht,
mantelzorg, pensioen, financiële problemen, vereffening-verdeling,
landbouwvennootschappen enz;
Je kan je adviezen op een duidelijke manier communiceren
Je bezoekt de adviesvragers wanneer dit nodig is
Je neemt deel aan teamoverleg, intervisies, vormingen e.d.
Je rapporteert aan de directeur wanneer nodig of gevraagd
Je geeft vormingen en lezingen - ook digitaal - overdag of ‘s avonds

Pluspunten
•
•
•

•

Licentiaat / Master in de rechten
Verstand hebben van de landbouwwereld
Breed kunnen meedenken over verschillende domeinen heen en het talent hebben
om oplossingen te zoeken binnen de beperkingen van én met respect voor de
adviesvrager
Er is geen leeftijdsbeperking

Wat kunnen we bieden?
•
•
•
•
•
•
•

Een voltijds contract van onbepaalde duur
Overname van relevante anciënniteit
Een gevarieerde job met veel autonomie
Een aantrekkelijke verloning met maaltijdcheques en eindejaarspremie
Smartphone met abonnement, laptop en kilometervergoeding
Een hospitalisatie-en groepsverzekering
Een aangename werksfeer in een fijn team

Plaats van tewerkstelling: Aalter, Brouwerijstraat 1

Hoe solliciteren?
Wil je mee aan de toekomst van onze land- en tuinbouwers bouwen ? Ben jij een deel van de
zon waar onze landbouwers zich kunnen naar richten ? Dan ben jij misschien degene die we
zoeken.
Zie je het zitten om mee deel uit te maken van onze organisatie, haar missie en haar
doelstellingen? Stuur dan ten laatste op 15/01/2022 je cv en sollicitatiebrief per mail naar
Els Verté, directeur van Boeren op een Kruispunt vzw, op volgend
mailadres: els@boerenopeenkruispunt.be.
Via de post worden geen sollicitaties aanvaard.
Je kandidatuur is enkel geldig indien je een ontvangstbevestiging krijgt. Indien je deze niet
ontvangt, neem je best contact op met Hilde op 0480 68 00 52.
Weerhouden kandidaten nodigen we uit, telefonisch of per mail, uit voor een
sollicitatiegesprek. Dit zal desgevallend via Teams gebeuren.

