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Boerenverstand in bedrijf 
 
Wij zoeken mensen die ondernemend zijn, gericht op prestaties, 
klanten en resultaten en kunnen werken in teamverband 
 
Agriterra is de ontwikkelingsorganisatie van het landbouwbedrijfsleven en de 
coöperaties in Nederland. Wij versterken de positie van vergelijkbare verenigingen en 
bedrijven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika in de markt, de keten en in het overleg 
met de overheid. We maken daarvoor gebruik van Nederlandse boeren, bestuurders 
en medewerkers van landbouworganisaties en –coöperaties. Zij leveren ervaring en 
kennis van productieverbetering, dienstverlening, coöperatief ondernemerschap en 
belangenbehartiging aan hun collega’s in het buitenland. 

Agriterra wil de specialist zijn op het gebied van bedrijfsontwikkeling van coöperaties 
en landbouworganisaties in ontwikkelingslanden. Ons ambitieniveau is torenhoog, qua 
dienstverlening, kennisniveau, doelmatigheid en doeltreffendheid. We willen dat 
landbouworganisaties en -coöperaties in ontwikkelingslanden ervan op aan kunnen dat 
ze met advisering van Agriterra sterker worden. Want een sterke georganiseerde 
landbouw is een garantie voor snelle economische groei en een betere verdeling van 
de welvaart en democratie. 

Agriterra heeft een jaaromzet van ongeveer 15 miljoen euro en ruim 110 
medewerkers in binnen- en buitenland. De organisatie is ISO-gecertificeerd en maakt 
deel uit van AgriCord, de alliantie van agri-agencies.  

 

Agriterra zoekt per direct een 

Analist klantinformatie (m/v) 36 uur 
die uitstekend kan registreren, analyseren en presenteren 

Standplaats: Arnhem 

 

Je bent een ervaren analist van vooral cijfermatige gegevens met uitstekende 
financiële kennis. Je hebt analyses gemaakt van jaarrekeningen en bent in staat 
(financiële) kernprestatie-indicatoren op project- en organisatieniveau te verwerken 
en te analyseren. Je bent communicatief ingesteld, beschikt over ruime ervaring met 
rapportage- en presentatietechnieken en bent in staat om resultaten met flair te 
presenteren aan de bedrijfsadviseurs en het management. Je beschikt over goede 
computervaardigheden en bent sterk met Excel, spreadsheets, databases en 
tekstverwerkers. Je hebt door studie of anderszins ervaring opgedaan gedaan in 
monitoring en evaluatie en je begrijpt hoe landbouworganisaties en coöperaties 
werken. Je bent een teamplayer met een positief kritische houding, ook ten aanzien 
van je eigen werk.  
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Je werkt onder de verantwoordelijkheid van de manager bedrijfsvoering in een team 
van analisten en bent verantwoordelijk voor toegewezen projecten, klanten en 
donoren. Je zorgt voor het invoeren van financiële gegevens in de systemen en het 
opmaken van projectcontracten met organisaties.  

Je bewaakt de budgetten en projectdoorlooptijden. Je houdt overzichten bij en 
analyseert resultaten met als doel om via rapportages meer inzicht te verschaffen in 
de voortgang en het bereiken van de beoogde doelen van onze klanten en donoren. 

 

Werkzaamheden 

• je werkt zelfstandig binnen de kaders en werkafspraken 
• je stemt met de bedrijfsadviseurs de correcte en tijdige aanlevering van 

resultaten af voor wat betreft de projecten en organisaties 
• je bewaakt de dienstverlening van externe serviceproviders 
• je voert naar eigen inzicht en in overleg met intern betrokkenen analyses uit 
• je informeert de senior analist en bedrijfsadviseurs over gemaakte analyses en 

motiveert en beargumenteert bevindingen. 
• je geeft levendige presentaties over de resultaten 

 

Profiel 

• passende opleiding in bedrijfsadministratie met kennis en ervaring aangaande 
projectbeheer en (financiële) data-analyse 

• ruime ervaring in rapportage- en presentatietechnieken 
• kennis van en over jaarrekeningen 
• uitstekende computervaardigheden, met name Excel 
• uitstekende kennis van de Nederlandse en Engelse taal en bij voorkeur Spaans 

of Frans in woord en geschrift 
• 36 uur beschikbaar 
• ruime kennis van organisatie procedures/werkwijzen, voorzieningen  
• nauwkeurige werkwijze  

 

Wat hebben wij te bieden?   

Een functie met een grote mate van zelfstandigheid, die wordt aangeduid als analist 
klantinformatie. Agriterra opereert in dynamische internationale markten, in nauwe 
samenwerking met het agro bedrijfsleven. De primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn goed. De sfeer op het bedrijf is collegiaal, resultaatgericht en 
ambitieus. Het salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, start vanaf 2.652 euro 
bruto. Daarnaast wordt 8% vakantietoeslag en een eindejaartoeslag uitbetaald. 
Agriterra biedt een jaarcontract. Check www.agriterra.org voor meer informatie. 
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Interesse? 

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan het profiel? Solliciteer dan voor 
15 juni 2018 via vacature@agriterra.org ter attentie van mevrouw drs. J.P.M. 
Levelink, manager bedrijfsvoering.  

Neem voor meer informatie contact op met Chantal Mangiacavallo, tel. 026 4455445.   

 

 
Agriterra 
Willemsplein 42 
6811 KD Arnhem 
tel: 026 44 55 445 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld! 

 

Samenwerken is de kracht van Agriterra 
 

mailto:vacature@agriterra.org

	Wij zoeken mensen die ondernemend zijn, gericht op prestaties, klanten en resultaten en kunnen werken in teamverband

