
 
De Nederlandse land- en tuinbouw heeft wereldwijd een vooraanstaande positie. In de 

agrarische sector vind je mensen die met hart en ziel bezig zijn met hun product. Met 

visie en gedrevenheid werken zij aan hun idealen. Soms kunnen ze dat zelf. Soms 

hebben ze daar hulp bij nodig. Dan zijn de adviseurs van Arvalis er voor ze.  

 

Arvalis is namelijk een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het mogelijk maken van 

ontwikkelingen in het Buitengebied. De mensen die er werken zijn heel Gewoon, maar 

wat ze betekenen voor ondernemers is BuitenGewoon.  

 

Wil jij ook sparren met ondernemers over hun ambities en met jouw advies écht een 

verschil maken? Dan ontmoeten we je graag. Ter versterking van het team in Roermond 

zoekt Arvalis een adviseur productierechten/agrarisch makelaar voor het werkgebied 

Noord-Brabant. 

 

adviseur productierechten/agrarisch makelaar 
 

 

Heb je affiniteit met de agrarische sector en heb je passie voor handel en advies? Kun jij 

die telefoon maar niet loslaten omdat je steeds aan het bellen bent? Dan kunnen we 

jouw hulp goed gebruiken!  

 

De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:  

- Het aantrekken van nieuwe klanten/relaties en uitbouwen hiervan; 

- Bemiddelen tussen partijen om overeenstemming te bereiken; 

- Adviseren van bestaande en nieuwe klanten; 

- De totale bemiddeling in productierechten (fosfaatrechten, pluimveerechten, 

varkensrechten, ammoniak/stikstof, VVO’s) door vraag en aanbod te koppelen; 

- Agrarische makelaardij.  

 

Onze wensen: 

Wij zoeken een adviseur die weet wat er speelt in de agrarische sector en die daarnaast 

beschikt over de volgende kenmerken:   

 

• Een HBO werk- en denkniveau;  

• Stressbestendig; goed overzicht kunnen houden en snel kunnen acteren; 

• Uitstekende contactuele en commerciële vaardigheden;  

• Relevante vakinhoudelijke kennis en ervaring is gewenst;  

• Beschikken over een relevant netwerk in de agrarische sector is een pre.  

 

Wat hebben we te bieden:  

Een uitdagende en dynamische functie met ruime ontwikkelingsmogelijkheden in een 

professionele organisatie waarin een informele en collegiale werksfeer centraal staat. 

Een grote mate van zelfstandigheid met vele interne en externe relaties en uitstekende 

primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.  

 

Informatie 

Herken jij je zelf in deze omschrijving en zie je deze uitdagende baan wel zitten? Dan 

nodigen we je van harte uit om te solliciteren! Neem voor meer informatie contact op 



 
met Nard Driessen, specialist productierechten Arvalis, via 06-48592874. Je sollicitatie en 

CV kun je sturen naar Sara van Ginkel, HR Manager, via sollicitatieslltbgroep@lltb.nl.  
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