
 
 
 
 

‘Wie en wat is er nodig om de beste resultaten te bereiken voor onze agrarische ondernemers?’ 

Arvalis   

Arvalis is een agrarisch adviesbedrijf, in 2006 ontstaan vanuit de Limburgse Land- en 
Tuinbouwbond (LLTB) en is een 100 procent dochter van de LLTB Groep. Sinds die tijd heeft ze 
zich vanuit de thuisbasis Limburg weten te positioneren als marktleider in agrarisch advies.  
Inmiddels is Arvalis werkzaam vanuit vijf vestigingen en werken er zo'n zestig mensen.  
 
Arvalis staat bekend als de vraagbaak en adviespartner voor de agro-, feed- en foodsector op 
het gebied van bedrijfsadvies, locatie-advies, architectuur- en bouwadvies, makelaardij, 
juridisch advies, innovatie en subsidies. 
 
Arvalis is op zoek naar een:  
 

Algemeen Manager (40 uur) 
 

die de organisatie verstevigt en positioneert in een dynamische omgeving 

 

 

De functie  
Als Algemeen Manager bent u verantwoordelijk voor het overall management en het algemene, 
bedrijfseconomische en commerciële beleid, inclusief de uitvoering daarvan. Dit samen met de 
twee commercieel managers. 
Dit geldt zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin en het vormgeven en afstemmen van 
organisatie brede kwesties, alsmede stafmatige activiteiten. 
 
Als Algemeen Manager maakt u deel uit van het Managementteam van de LLTB Groep en u 
rapporteert in deze functie aan de Algemeen Directeur van de LLTB Groep. 
 
Locatie 

De standplaats is Roermond.  

 
Het profiel  

 

• U heeft meerjarige ervaring in een leidinggevende functie binnen een commerciële (agrarische) 
dienstverleningsorganisatie.  

• U bent in staat om een positieve klantbeleving, marktgroei via uitstekende 

klantbediening, kundige, betrokken medewerkers en efficiënte processen te realiseren. 

• U heeft een brede belangstelling voor de agrarische sector. 

• U beschikt over een bewezen trackrecord in het behalen van commerciële resultaten. 

• Uw leiderschapsstijl is gebaseerd op het vermogen om mensen de ruimte te geven om 
hun eigen professionaliteit vorm te geven. 

• U beschikt over HBO+ werk- en denkniveau, aangevuld met een afgeronde voor de 

functie relevante opleiding op HBO niveau.  

• U bent in staat om kansen te signaleren en weet hoe u deze samen met uw medewerkers 
kunt benutten. 

• U overziet consequenties en het grotere geheel. 



 
 
 

Arvalis biedt: 

Arvalis biedt een veelzijdige eindverantwoordelijke positie binnen een kansrijke omgeving.  
Er is veel ruimte voor eigen inbreng en ondernemerschap. De arbeidsvoorwaarden zijn 
marktconform. 
 
Interesse? 

Neem voor meer informatie over onze organisatie een kijkje op de website: www.arvalis.nl. 
 
Voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Bas Boots,  
Algemeen Directeur, bereikbaar via 06-13099006.  
 
Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Sara van Ginkel, HR 
Adviseur, bereikbaar via 06-14579670.  
 
Stuur u motivatiebrief en CV vóór 24 maart, onder vermelding van de functiebenaming, per 
email naar Sara van Ginkel sollicitatieslltbgroep@lltb.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


