DLV Advies
Teammanager (Vianen)
Teammanagers bij DLV Advies coachen een multidisciplinair team in hun dagelijkse werkzaamheden
en op HR gerelateerde zaken. Ze bouwen aan een team bestaande uit mensen met allemaal hun
eigen krachten en specifieke vakkennis. Daarmee realiseren ze organisatiebrede successen. Heb jij
dat speciale waardoor je in staat bent om een krachtig team te laten ontstaan én daarnaast te
functioneren in een inhoudelijke vakgerichte rol waarin je klanten adviseert? Ben jij in staat om de
talenten van de toekomst onder je hoede te nemen en te laten slagen in de praktijk?

Over de organisatie
DLV Advies is een onafhankelijk adviesbedrijf voor ondernemers, bedrijven en instanties die actief
zijn in de agrarische sector. Zij staan voor Advies én Resultaat. Geen mooie praatjes, maar eerlijk en
oprecht advies en no-nonsens oplossingen. Hun werk is altijd gericht op meer resultaat voor de
agrarisch ondernemer.
Specialisten van DLV Advies adviseren op de terreinen bouw, financieel management, mest &
mineralen, energie, makelaardij, schade-expertise en het verbinden van ketenpartijen.
Naast individuele advisering op bedrijfsniveau begeleidt DLV Advies agrarische studiegroepen en zijn
ze actief in innovatieve Agri & Food-projecten. DLV Advies adviseert dan ook meer dan alleen
ondernemers in de agrarische sector. Ook juristen, verzekeraars, financiers, accountants en
overheden kunnen er terecht.
Door het brede werkterrein en de diepgewortelde kennis overzien ze als geen ander het gehele
agrarische speelveld. De combinatie van praktische agrarische kennis en inzicht in de keten maakt
van DLV Advies dé partner voor advies & resultaat.
DLV Advies is gevestigd in Uden (hoofdkantoor), Vianen, Deventer en Drachten.

Functie
Multidisciplinaire vakkennis samenbrengen tot een krachtig team met coachend leiderschap
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitwerken en implementeren van het operationeel en sociaal beleid binnen het team conform
de door de directie uitgezette beleidslijnen en het masterplan.
Verantwoordelijk voor het realiseren van de omzet van het team en de teamleden en
medeverantwoordelijk voor medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid.
Motiveren, stimuleren en coachen van de medewerkers in jouw team.
Voeren van loopbaangesprekken zoals wervings-, beoordelings- en voortgangsgesprekken.
Opstellen van de werkplanning en het (dagelijks) bewaken van de uitvoering.
Sturen op omzet, declarabele uren en het nakomen van interne afspraken.
Informeren van de directie over signalen vanuit de markt, het team en knelpunten in de
organisatie.
Als meewerkend voorman een deel van je tijd operationeel (mee)werken met het team, aan
opdrachten voor je eigen klanten en aan eigen adviestrajecten en projecten.
Rapportage aan de Operationeel Directeur.

Profiel
Meewerkend voorman en verbinder met oog voor individuele teamleden en resultaat
Functie-eisen
•
•
•
•
•

Hbo/wo- werk- en denkniveau.
Kennis van (agrarische) adviesmarkt en bij voorkeur kennis van ROM of Mest en Mineralen of
Financieel Bedrijfskundig Advies.
Ervaring met coachend en stimulerend leidinggeven.
Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands.
Bereidheid tot reizen.

Competenties

•
•
•
•
•
•

Communicatief sterk; toegankelijk, motiverend, enthousiasmerend, luisterend.
People manager; in staat een omgeving te scheppen waarin teamleden floreren.
Sterk in plannen en organiseren.
Resultaatgericht.
Proactief, ondernemend, vernieuwend en toont lef.
Teamspeler

Standplaats
Vianen (2-3 dagen per week), deels Home office en bij klanten.

Aanbod
Werken bij DLV Advies betekent afwisseling, veel vrijheid en volop kansen om je doelen te bereiken.
Je werkt voor het grootste agrarische adviesbedrijf dat betrokken is bij de nieuwste innovaties in de
agrarische sector op het gebied van onder andere emissiebeperking, mestverwerking en energie. DLV
Advies werkt landelijk en is marktleider als het gaat om advisering aan agrarische ondernemers
binnen de varkens- en rundveehouderij en agrarische bouw. Werken bij DLV betekent
bewegingsvrijheid binnen je eigen baan. Je kennis kunnen toepassen en uitbreiden, en de
mogelijkheid vernieuwingen te kunnen doorzetten. Je werkt met collega’s die als sleutelwoorden
vooruitstrevend, ondernemend en lef hebben. Natuurlijk sta je er niet alleen voor. Je maakt deel uit
van een multidisciplinair team en als je ondersteuning nodig hebt word je geholpen.
Dat tegen een marktconform salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie en ervaring
van de kandidaat.
Reageren
De Werving en Selectie voor de vacature van een Teammanager is uitbesteed aan CeresRecruitment.
Voor meer informatie kun je terecht bij Ajaan Hijmans, telefonisch bereikbaar op +31 6 53 905 829.
Sollicitaties via www.ceresrecruitment.nl.
Uitgebreide informatie over het bedrijf is te vinden op www.dlvadvies.nl.
Een persoonlijkheidsvragenlijst en een uitgebreid assessment maken onderdeel uit van de procedure.

