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Vacature Adviseur Mestverwerking 
(voltijds, onbepaalde duur) 

Wil jij het aanspreekpunt zijn voor overheidsinstellingen, veehouders en bedrijven in de 
mestverwerkingssector? Wil je mee aan de basis liggen van een duurzame mestverwerking, waar 
nutriënten, zoals stikstof en fosfor, gerecupereerd worden voor hergebruik in verschillende sectoren 
en dit binnen realistische economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden? Is 
netwerken je tweede natuur? Dan is VCM op zoek naar jou! 

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM vzw) is een samenwerkingsverband en 
intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven en heeft als doel deze partijen te informeren, te 
ondersteunen en te laten samenwerken zodat voldoende duurzame mestverwerking in Vlaanderen 
gerealiseerd wordt. Je kan ons businessplan met onze kerntaken vinden op de website www.vcm-
mestverwerking.be. 

Functiebeschrijving: 

Als adviseur van VCM verdiep je je met veel enthousiasme in de diverse aspecten van mestverwerking, 
waarbij volgende zaken tot jouw takenpakket behoren: 

• voorbereiden, organiseren en coördineren van overleg tussen sector en overheid (o.a. 
thematische werkgroepen); 

• opvolgen van wetgeving betreffende mestverwerking, verwerking van afvalstoffen en de 
afzet van eindproducten (Mestdecreet, VLAREM, VLAREMA, Europese regelgeving, …); 

• ondersteunen en verruimen van de afzetmogelijkheden van mest(verwerkings)producten; 

• actieve deelname in en/of coördinatie van onderzoeksprojecten rond mestverwerking en 
nutriëntenrecuperatie uit mest; 

• het verstrekken van objectieve informatie naar de actoren en het organiseren van 
studiedagen en een tweejaarlijks internationaal congres; 

• het verlenen van eerstelijnsadvies inzake mestverwerking; 

• het verder uitbouwen van een internationaal netwerk; 

• opstellen van nieuwsbrieven en andere informatieberichten naar de leden en de sector, het 
up-to-date houden van de website van VCM en objectieve informatie geven aan de pers en 
het brede publiek.  
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Profiel: 

• Je bent in het bezit van een master diploma, bij voorkeur in de bio(-
ingenieurs)wetenschappen of je bent in het bezit van een bachelor diploma, waarbij je 
minstens 2 jaar relevante ervaring kan aantonen; 

• Je hebt affiniteit met de landbouwsector en bent geïnteresseerd in de mestproblematiek en 
de bijbehorende wetgeving. Kennis van de mestwetgeving is een troef; 

• Je bent bereid om bij te leren en neemt het initiatief om bijkomende kennis te vergaren; 

• Je bent een sterke communicator, zowel mondeling als schriftelijk, en kan vlot presentaties 
geven; 

• Je kan goed onderhandelen en objectief luisteren. Je kan de essentie van een discussie 
perfect samenvatten en impactvol overbrengen; 

• Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie; 

• Je wil een job met veel ruimte voor eigen inbreng. Je bent creatief, resultaatgericht, 
besluitvaardig en een echte teamplayer;  

• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels; 

• Je bent bereid om af en toe voor korte perioden (max. 5 dagen) naar het buitenland te gaan; 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs B; 

• Je kan zo snel mogelijk aan de slag. 

Wij bieden: 

• Stimulerende werkomgeving: VCM volgt al meer dan 20 jaar innovaties op gebied van 
mestverwerking nauw op met een enthousiast team van jonge werknemers. Je krijgt een 
werkplek op ons kantoor in het Katelijnepoort Business Centre, aan de rand van Brugge (zeer 
goed bereikbaar met openbaar vervoer). 

• Impact en verantwoordelijkheid: je krijgt een verantwoordelijke functie met veel autonomie 
en afwisseling en met impact op de landbouw- en mestverwerkingssector. Je draagt bij aan de 
verdere innovatieve ontwikkeling in de mestverwerking. 

• Permanente opleidingskansen: je kan rekenen op een gevarieerd aanbod aan opleidingen, 
afgestemd op jouw ervaring en competenties. 

• Vergoeding: wij bieden je een voltijds contract van onbepaalde duur aan een competitief loon 
conform aan de toepasselijke barema’s in een goed werk/leef kader met degelijke 
verlofregeling en extra legale voordelen (maaltijdscheques, hospitalisatieverzekering). Je 
relevante ervaring telt mee in de berekening van jouw anciënniteit. Bij gebruik van openbaar 
vervoer wordt het woon-werkverkeer terugbetaald.  



Hoe solliciteren: 

• Solliciteren doe je door je CV en motivatiebrief te mailen naar info@vcm-mestverwerking.be 
vóór maandag 2 december 2018. 

• Aarzel niet om al je vragen te stellen via mail info@vcm-mestverwerking.be. 
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