Arvalis is op zoek naar jou!
Ben je al een enige tijd werkzaam in de advieswereld Intensieve Veehouderij of op zoek
naar een baan waarin je jezelf als adviseur in de veehouderij kunt ontwikkelen? Dan zijn
wij op zoek naar jou.
Ooit nagedacht over wat er allemaal komt kijken bij de realisatie van een nieuwe
melkveestal, varkens- of kippenstal of een nieuwe kas? Nou, een heleboel! En bij al die
zaken kunnen de adviseurs van Arvalis ondersteuning bieden. Denk aan het aankopen
van grond, het aanvragen van vergunningen, tekenwerk, contracten en het aanvragen
van subsidies. Want wij zijn de vraagbaak en adviespartner voor ondernemers in de
agro-, feed- en foodsector.
Ter versterking van het team Midden is Arvalis op zoek naar enthousiaste junior/ervaren:

Bedrijfsadviseurs
Standplaats Roermond
Als ervaren adviseur biedt je operationele ondersteuning, denk je proactief mee,
adviseer en begeleid je de agrarische ondernemers of gezinnen, bij het realiseren van
bedrijfsaanpassing, -vernieuwing, -financiering en succesvol ondernemerschap op basis
van trends en marktontwikkelingen en alle voorkomende werkzaamheden m.b.t.
bedrijfsadvies. Daarnaast verricht je ook acquisitie-/wervingsactiviteiten waarbij je
rekening houdt met de te realiseren doelstellingen, volgt ontwikkelingen en analyseert
signalen binnen het vakgebied en vertaalt dit naar kansen.
Als junior adviseur richt je je in de uitvoering van de functie op het proactief
meedenken en adviseren van de agrarische ondernemers of gezinnen. Je biedt
operationele ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van mestboekhouding,
gecombineerde opgaven (GLB) en alle voorkomende werkzaamheden m.b.t.
bedrijfsadvies. Daarnaast verricht je acquisitie-/wervingsactiviteiten waarbij je rekening
houdt met de te realiseren doelstellingen. Je volgt ontwikkelingen en analyseert signalen
binnen het vakgebied en vertaalt dit naar kansen. In deze junior functie bieden we je
ontwikkelingsmogelijkheden om te kunnen groeien binnen onze organisatie.
Functie-eisen
• Minimaal HBO werk- en denkniveau
• Functiegerichte opleiding
• Resultaatgericht denken
• Probleemoplossend vermogen
• Goed kunnen plannen en organiseren
• Signaleren van kansen in de markt
• Sterke communicatieve vaardigheden
• Flexibele instelling
Wat biedt Arvalis?
Een uitdagende en dynamische functie in een professionele organisatie, waarin een
informele en collegiale werksfeer centraal staat. Naast een uitstekend
arbeidsvoorwaardenpakket bieden wij een grote mate van zelfstandigheid met vele
interne en externe relaties.
Heb je interesse?
Heeft deze vacature je interesse gewekt, dan ontvangen wij graag je cv en
motivatiebrief. Je kunt je sollicitatie richten aan Sara van Ginkel, HR-manager, via
sollicitatieslltbgroep@lltb.nl. Wil je meer informatie over deze vacature, dan kun je
telefonisch contact opnemen met Michiel Geraedts, Algemeen manager Arvalis, via 0475355700.

