
 

 

Profiel 

Je bent jong en enthousiast en je beschikt over goede commerciële vaardigheden. Je 

hebt een HBO werk- en denkniveau en altijd al interesse gehad in het vakgebied 

makelaardij. De agrarische sector is voor jou bekend terrein en je spreekt de taal van de 

agrariër. Herken je jezelf in dit profiel, dan zijn wij heel benieuwd naar jou!  

 

Wie zijn wij? 

Arvalis is met circa 60 medewerkers actief vanuit vier vestigingen, te weten Deurne, 

Venlo, Roermond en Nuth. Arvalis staat bekend als de vraagbaak en adviespartner voor 

de agro-, feed- en foodsector op het gebied van bedrijfsadvies, locatieadvies, 

architectuur en bouwadvies, makelaardij, juridisch advies, innovatie en subsidies. De 

makelaars van Arvalis zijn met name actief in de agrarische sector, maar ook in de 

particuliere markt met het accent op wonen in het buitengebied en de kleine kernen. 

Vanuit drie vestigingen – Venlo, Deurne en Roermond - bedienen wij onze 

makelaardijklanten.  
 

Ter versterking van haar makelaardijteam is Arvalis op zoek naar een:  

 

Junior Makelaar agrarisch onroerend goed 
 

Standplaats Venlo 

 

De junior makelaar maakt onderdeel uit van de afdeling makelaardij. Je wordt gekoppeld 

aan een senior makelaar. Hij begeleidt jou bij het volledige traject van bemiddeling bij de 

aan- en verkoop van het bestaand vastgoed in het buitengebied. Op termijn kun je 

optreden als zelfstandig makelaar. 

 

Functie-eisen  

• In het bezit van de vereiste diploma’s c.q. certificeringen om het makelaars vak uit 

te mogen oefenen of bereid deze binnen afzienbare tijd te behalen.  

• Leergierig en bereid het vak in de praktijk te leren. 

• Zelfstandig en een aanpakkersmentaliteit. 

• Betrouwbaar en integer. 

• Een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Klant- en resultaatgericht met sterke commerciële en communicatieve 

vaardigheden. 

• Affiniteit met vastgoed in het buitengebied, de regionale markt en de agrarische 

sector is een pré.  

 

Aangeboden  

• Een uitdagende en dynamische groeifunctie in een professionele organisatie, 

waarin een informele en collegiale werksfeer centraal staat; 

• Kans om een uniek netwerk van vele interne en externe relaties op te bouwen. 

• Uitstekende arbeidsvoorwaarden.  

 

Interesse? 

Neem voor meer informatie contact op met Ger van den Hombergh, senior makelaar, via 

06-83150166. Je sollicitatie en cv kun je sturen naar Sara van Ginkel, HR Manager, via 

sollicitatieslltbgroep@lltb.nl. 


