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Et naturligt valg for det professionelle landbrug

Bliv en del af LandboSyd 
Vi søger en stærk, synlig 

og engageret leder til vores 
assistentteam

Som daglig leder af assistenterne i økonomiafdelingen vil du få ansvaret for ca. 35 medarbejdere - hhv. regnskabs- og reviso-
rassistenter. Du skal sikre høj trivsel blandt medarbejderne, bl.a. via løbende udviklingssamtaler, samt succesfuld løsning af 
opgaverne mod kunderne.
Det er vigtigt, at du er god til at kommunikere, at du er en synlig og proaktiv leder, og at du har fokus på succes både for den 
enkelte samt for teamet. 
Du har solid ledelseserfaring fra en lignende stilling, og du motiveres af dage der aldrig er ens og hvor tæt samarbejde med 
resten af organisationen er vigtigt, for at få opgaverne løst. 
Som person er du imødekommende, struktureret, har en motiverende ledelsesstil og en anerkendende kommunikatonsform.
En regnskabsmæssig baggrund er ikke et krav, men kan være en fordel i forhold til forståelse af opgaverne i teamet.

Dine primære ansvarsområder vil være:
• Ansvarlig for kompetenceudvikling af medarbejdere - både faglig og personlig udvikling 
• Kontinuerlig fordeling af og opfølgning på opgaver
• Daglig ledelse af og sparring med medarbejdere og øvrige ledere i organisationen.
• Rekruttering af nye medarbejdere

Vi tilbyder:
Et spændende og udviklende job, hvor du bliver del af en ambitiøs og uformel organisation med professionelle kollegaer og en 
stærk holdånd, og hvor humor og god omgangstone er vigtigt. Der er gode muligheder for faglig og personlig udvikling og der 
vil være løn efter aftale.

LandboSyd er en dynamisk og moderne rådgivningsvirksomhed, der landsdækkende servicerer 

det professionelle landbrug. Vi er ca. 130 medarbejdere og omsætter årligt for knap 90 mio. kr.

Kan du se dig selv i jobbet?

Så ser vi frem til at modtage din ansøgning via www.landbosyd.dk/job 

Vi tager løbende kandidater til samtale, så skynd dig at sende din ansøgning. 
Har du spørgsmål - kontakt Direktør Jan Fensholt-Hansen på jfh@landbosyd.dk


