
 

 
 
Waar het platteland tot voor kort voornamelijk ingekleurd werd door agrariërs, zie je 
tegenwoordig dat particulieren en bedrijven zich in toenemende mate in datzelfde 
buitengebied vestigen omdat ze vrij willen wonen en werken.  
 
De makelaars van Arvalis zijn zichtbaar aanwezig in dat buitengebied. Ze zijn 
BuitenGewoon partner voor ondernemers en particulieren met een ‘te koop’ bord in de 
tuin. Dit kunnen volledige (agrarische) bedrijven zijn met of zonder bedrijfswoning, grond 
of een ‘normale’ woning in het buitengebied. Daarnaast zijn ze gespecialiseerd in 
aankooptrajecten, onteigenings- en pachtzaken en complexe taxaties.  
 
Ben jij die georganiseerde dame of heer die ervoor zorgt dat onze makelaars iedere dag 
het verschil kunnen maken voor onze klanten? Dan ontmoeten we je graag. Wij zijn 
namelijk op zoek naar een:  

 
Commercieel medewerker binnendienst 

(parttime; 24 uur) 
 

Standplaats Venlo 
 
Als commercieel medewerker binnendienst ben je primair verantwoordelijk voor de 
operationele uitvoering van de vestiging Venlo. Je verricht alle voorkomende 
ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling makelaardij. Je bent hierbij een 
steunpilaar en zorgt ervoor dat aan ‘de binnenkant’ alles klopt, zodat de makelaars zich 
kunnen richten op ‘de buitenkant’. Je voert diverse werkzaamheden uit waaronder het 
verwerken van koopovereenkomsten, taxatie- en adviesrapporten en het ondersteunen 
bij administratieve afhandeling. Daarnaast verricht je ook secretariële werkzaamheden 
zoals het uitvoeren van correspondentie met diverse partijen, agendabeheer, 
postverwerking en telefoonaanname.  
 
Wat verwachten wij van jou? 
Je bent stressbestendig, flexibel en zeer klantgericht. Je hebt een vriendelijke, maar ook 
stevige persoonlijkheid. Daarnaast werk je zeer nauwkeurig en beschik je over een goede 
beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift. Bovendien dien je te 
beschikken over minimaal MBO+/HBO werk- en denkniveau met een bijpassend diploma. 
 
Aangeboden  
 Een uitdagende en dynamische functie in een professionele organisatie, waarin een 

informele en collegiale werksfeer centraal staat; 
 Een unieke werkomgeving waarbij je gebruik kunt maken van de kennis, kunde en 

netwerken van de collega adviseurs en specialisten van Arvalis en LLTB;  
 Opleidings- en doorgroeimogelijkheden met volop kansen om jezelf te ontwikkelen; 
 Uitstekende arbeidsvoorwaarden.  



 

 
 
Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur 
van een jaar, met kans op verlenging bij gebleken geschiktheid. 
 
Is je interesse gewekt? 
Neem voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Nicolette 
Smits-Beckers of Maartje Schrijnwerkers via telefoonnummer 0478-578257. Je sollicitatie 
en cv kun je sturen vóór 30 november naar Sara van Ginkel, HR Manager, via 
sollicitatieslltbgroep@lltb.nl. 
 
 
 


