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Farmer common sense in business  

 

Voor inspirerende en creatieve professionals  

   met een passie voor coöperaties 

 
 

Wij zijn Agriterra, een Nederlandse agri-agency die ambitieuze coöperaties en 

boerenorganisaties in ontwikkelings- en opkomende landen van advies voorziet.  

De bedrijfsadviseurs in onze landenkantoren ondersteunen hen met advies en training op 

de locatie, samen met Nederlandse en internationale landbouw- en coöperatie-experts, 

onze AgriPool experts, die worden ingezet om hun specifieke kennis te delen. 

Wij hanteren hierbij een driespoor aanpak: we maken coöperaties interessant voor 

banken om in te investeren, we verbeteren de diensten van de coöperaties naar hun 

leden en we versterken de dialoog tussen de boerenorganisaties en overheden.  

Onze adviesdiensten omvatten alle mogelijke diensten in Management & Organisatie, 

Financieel Management, Bestuurskunde, Organisatieontwikkeling en Lobbyvaardigheden.  

Agriterra werkt vanuit landenkantoren in een steeds groter groeiend aantal landen. We 

werken met ‘zelfsturende’ teams waardoor onze medewerkers uitgedaagd worden om 

strategisch, vastberaden en creatief te werken. Alle kansen worden ten volle benut om zo 

onze doelen te behalen. Zelfsturing maakt Agriterra een inspirerende en uitdagende 

omgeving voor professionele groei en ontwikkeling.  

 

Wij hebben een omzet van ongeveer 15 miljoen euro en zijn ISO gecertificeerd. Meer dan 

125 medewerkers in Nederland en het buitenland werken momenteel Agriterra. Voor 

meer informatie, zie onze website www.agriterra.org 

 

Wij zijn op zoek naar een: 

 

       bedrijfsadviseur (m/v) 
Locatie: Kathmandu, Nepal  

 

Als bedrijfsadviseur ben je een coach en adviseur van onze klanten (boerencoöperaties 

en organisaties). Onze ideale kandidaat is een echte dealmaker, je zoekt mogelijkheden 

om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn en jouw tomeloze inzet zorgt ervoor 

dat Agriterra de nummer één coöperatiespecialist in het land wordt. Je bent een 

uitstekende adviseur, netwerker en verbinder die het voortouw neemt in fondsenwerving 

en het in de markt zetten van onze diensten. Je biedt onze klanten deskundig advies en 

houdt goed zicht op het adviestraject bij een klant. Tevens ben je adviseur en 

bemiddelaar bij het afsluiten van overeenkomsten met o.a. donoren, overheden en de 

private sector. Om dit voor elkaar te krijgen is netwerken voor jou een tweede natuur. 

Jouw invloed zorgt ervoor dat het potentieel van ons netwerk ten volle benut wordt om 

onze klanten naar een hoger niveau te brengen.  

 

http://www.agriterra.org/
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Taken  

• Je adviseert in organisatie ontwikkelingsvraagstukken om veranderingen bij 

coöperaties in gang te zetten die zorgen voor productiegroei, verhoogde omzet en 

ledengroei.  

• Je zet de Agriterra diensten en producten voor coöperatieve ontwikkeling stevig in de 

markt.  

• Je zoekt financieringsmogelijkheden om al onze plannen goed uit te kunnen voeren. 

• Je zorgt dat onze klanten de mogelijkheid krijgen om businessplannen uit te voeren, 

je ondersteunt hen bij het netwerken en samen met onze klanten onderhandel je 

over overeenkomsten met banken, investeerders en andere financiers (overheden en 

het bedrijfsleven).  

• Je coacht en begeleidt zowel je collega’s als de klanten bij verandertrajecten om de 

belangen van boeren, verenigingen en coöperaties te promoten, in het bijzonder bij 

de Nepalese overheid.  

• Je verzamelt en beheert informatie over klanten en adviestrajecten, zoals financiële 

rapportages en jaaroverzichten.  

• Je positioneert Agriterra in Nepal en Azië als dé dienstverlener in succesvolle 

coöperatieontwikkeling.  

 

Profiel:  

• Minimaal een HBO-diploma bedrijfseconomie of een vergelijkbare opleiding. 

• Veel ervaring in en kennis van een of meerdere gebieden waarin Agriterra haar 

resultaten bereikt, zoals bedrijfs- en marktketenontwikkeling, agrarische 

dienstverlening, ondernemerschap, governance en financieel management. 

• Relevante praktische kennis en ervaring in de agri & food en/of coöperatieve sector.  

• Aantoonbare ervaring in programmabeheer met uitstekende rapportage en schrijf-

vaardigheid. 

• Zeer goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal.  

• Een enthousiaste persoonlijkheid, gefocust op resultaten en dienstverlening, 

bedreven in coaching- en verandermanagement.  

• Bekendheid met zelfsturing en teamdynamiek.   

• Bereid om veelvuldig te reizen.  

 

Wat hebben wij te bieden?  
Een functie die een groot beroep doet op je zelfstandigheid en vermogen om te 

pionieren, waarbij je opereert in dynamische internationale markten in nauwe 

samenwerking met het agro bedrijfsleven. De sfeer bij Agriterra is collegiaal en 

ambitieus, met een focus op het creëren van impact. Als bedrijfsadviseur maak je deel 

uit van het team bedrijfsadviseurs in Nepal alsook het Aziëteam. De primaire en 

secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed. Het salaris is afhankelijk van je ervaring, 

leeftijd en gezinssituatie. 
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Interesse?  

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan het profiel? Solliciteer dan voor 30 november 

2018 met een motivatiebrief en je CV door een email te sturen naar 

vacature@agriterra.org, ter attentie van C.C. van Rij, manager agri-advice.  

Neem voor meer informatie contact op via email, vanrij@agriterra.org 

 

mailto:vacature@agriterra.org
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