
WIE ZOEKEN WE?
Jou! Als adviseur management & strategie adviseer en begeleid je melkveehou-
ders bij hun bedrijfsvoering. Individueel en in groepen. Daarnaast participeer je 
in kennis- en innovatieprojecten waarbij niet alleen melkveehouders maar ook 
onderzoek, overheid en bedrijfsleven betrokken zijn. Je bent een netwerkbouwer, 
sterk in klantrelaties en een verbinder. Je staat open voor andere inzichten,  
communiceert makkelijk en levert doordacht advies. 

JOUW PROFIEL
• Je hebt een agrarische HBO+ of WO-opleiding; 
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als adviseur in de rundveehouderij;
• Je neemt initiatief, bent enthousiast en werkt zelfstandig;
• Je hebt een proactieve en resultaatgerichte instelling;
• Je bent vernieuwend (innovatief) in denken en handelen;
• Je hebt analytisch denkvermogen en overtuigingskracht;
• Je bent woonachtig in de regio Zuid-Holland/Utrecht of  

bereid je daar te vestigen.

WIJ BIEDEN
Een afwisselende job in een collegiale sfeer met ruimte voor eigen ontwikkeling. 
Zelfstandigheid in werken, maar ook samenwerking. Je participeert in innovatieve 
trajecten voor de agrarische sector en maakt deel uit van een breed netwerk. We 
betalen een uitstekend salaris dat in relatie staat tot je opleiding en werkervaring.

INFORMATIE
Voor meer informatie over deze 
vacature kun je contact opnemen 
met Klaas de Jong (06-17552127). 
Meer informatie over PPP-Agro 
Advies is terug te vinden op onze 
website www.ppp-agro.nl

SOLLICITATIE
Heb je zin in deze functie? Reageer dan 
vóór  21 november en richt je sollicitatie 
plus CV aan Klaas de Jong via
k.de.jong@ppp-agro.nl.

En weet je technische en bedrijfseconomische  
kennis om te zetten in praktische adviezen?
Dan pas jij in het team van PPP-Agro Advies West

WIE ZIJN WE?
Bij PPP-Agro Advies West draait het om ondernemerschap en kennisontwikkeling 
in en voor de melkveehouderij. We zijn adviseur en sparringpartner voor alle 
bedrijfsbrede vragen. Met een persoonlijke aanpak, oog voor mens en bedrijf, 
actuele kennis en een gezonde dosis lef. Om stappen te zetten waarmee de melk-
veehouderij in Nederland betekenis en toekomst houdt. Onze 3 P’s staan voor 
Perspectief, Pegels en Plezier. Ze zeggen iets over het waarom, wat en hoe van 
onze werkwijze.

VACATURE ADVISEUR MANAGEMENT & STRATEGIE

LOOP JIJ WARM VOOR 
DE MELKVEEHOUDERIJ? 


