Vi søger planteavlskonsulenten til fremtidens landbrug
At være
Planteavlskonsulent
betyder arbejde med:
-

Planlægning og
strategi for
markdriften inklusiv
opfyldelse af lovkrav
EU Ansøgninger
At assistere
Landmanden til at
træffe gode
beslutninger om
planteværn i marken
Kommunikation &
Formidling

Vores værdier:
-

Faglighed
Tilgængelighed
Ordholdenhed
Ansvarsfuldhed
Uafhængighed

Søg også hvis du:
-

-

Er lidt nørdet
Vil have et
arbejdsliv der giver
mening
Mangler du det
faglige niveau, men
har ambition og
passion, så søg
alligevel

-

Du kan forvente
erfarne partnere, med
masser af kærlighed
til landbruget. Vi
hjælper dig godt på
vej, og sparrer med
dig om vores fælles
fag, dets muligheder
og udfordringer. Vi
deler viden og hjælper
hinanden til at blive
bedre. Der er dog
også perioder hvor din
vigtigste partner er
dig selv! Perioder med
spidsbelastning, hvor
du skal være
selvstartende og
selvkørende.

-

Du skal gerne have:
-

Strategisk analytiske
kompetencer
Gennemslagskraft
Stor faglig viden
Kompetencer for
relations opbygning
Evnen og lysten til at
være selvkørende

Planteavlskonsulenten
faciliterer beslutninger.
Vi gør komplekst viden
enkelt for modtageren.
Det kan vi kun fordi:
- vores faglighed er i
top,
- vi har et indgående
kendskab til hele
bedriften.
- Vi bygger på tillid,
som en faglig
objektiv rådgiver,
uafhængig af
kommercielle
interesser og
politiske
organisationer.
- Vi arbejder med et
bredt overblik og
dybt indblik i den
enkelte bedrift.
Det skal du kunne stå
inde for, brænde for,
og leve op til.

Planteavlskonsulentens år ligger primært fra d 1.
nov. – 1. juni, i denne periode er du især på. Vi
forventer du investerer din tid, viden og ikke mindst
dig selv i dit arbejde. Vi arbejder med frihed under
ansvar, og har stor fleksibilitet udenfor højsæsonen.

Vores rådgivning
bringer os helt tæt på
en fantastisk gruppe af
mennesker, nemlig
vores kunder.
Vi indgår i helt tætte
relationer, men også
relationer, hvor vi løser
en administrativ
opgave for kunden med
minimal kontakt – fordi
vi tager ansvar.
Du skal fungere i den
spændingsvidde, og
vide at nøgleordet i
hele feltet er TILLID

Vi er tilgængelige for
vores kunder. Pr
telefon, mail og
personligt. Når det
brænder på er vi der.
Vi er der når behovet
er der, det skal du også
være

For den rigtige kandidat tilbyder vi muligheden for at være
medskaber af fremtidens rådgivning til landbruget. Vi giver
frihed under ansvar, konkurrencedygtig løn, mulighed for
at blive medejer på kort sigt og en bonus ordning med
mulighed for høj indtjening,

Vi tilbyder
rådgivning og hjælp
til både
virksomhedsbrug,
familiebrug og
fritidsbrug. Samt til
kunder med
relation til
landbruget.

Du skal kende og
forstå målgruppen
- god
kommunikation er
afgørende

Vi vil kontinuerligt
udvikle vores faglighed
med ny viden indenfor
Høj Intensiv Planteavl,
Conservation
Agriculture og Økologi.
Vi vil være gode til
præcision landbrug.
Vi har ikke ambitioner
om at blive en stor
virksomhed, men vi har
passion for landbruget,
plads til livet og frihed
under ansvar.
Vores ambitioner skal
passe til dine
ambitioner

