
LandboGruppen vækster fortsat 
og vi søger derfor nye kollegaer

- som vil være med til at sikre at væksten fortsætter!

Søften/Viborg:
Til vores afdeling i Søften søger vi en daglig leder /
 ejendomsmægler.

Dine primære arbejdsområder vil være at sælge og kommissionere ejen-
domme samt det daglige ledelsesansvar for et velfungerende team på 4 
medarbejdere.
Herudover skal du skabe og vedligeholde gode kontakter med banker, kre-
ditinstitutter og landmænd –og herigennem nå de fastlagte omsætning- og 
indtjeningsmål.
 
Vi forventer at du:
•    Er uddannet ejendomsmægler

•    Gennem årene har opbygget et godt og solidt netværk / fået skabt rela-
tionerne

•    Tænder på at arbejde i en specialiseret del af mæglerbranchen

•    Brænder for arbejdet som mægler og tager ejerskab

•    Har oprigtig interesse for erhvervet

LandboGruppen er en af Danmarks førende mæglerkæder indenfor salg af produktionslandbrug og hobbyejendomme. 
Vi er landsdækkende med 7 butikker, 5 ejere og ét sekretariat, hvorfra vi koordinerer vores fælles aktiviteter.

For nuværende består holdet på landsplan af 23 engagerede kollegaer, og din opgave bliver sammen med dem 
– at udvikle og fastholde vores position i markedet som den førende landbrugsmægler. 

Esbjerg/Herning:
Til vores afdelinger i Esbjerg / Herning søger vi en 
ejendomsmægler/virksomhedssælger til at varetage 
salg af større produktionslandbrug.
 
Vi forventer at du:
•    Er uddannet ejendomsmægler

•    Gennem årene har opbygget et godt og solidt netværk / fået skabt rela-
tionerne

•    Tænder på at arbejde i en specialiseret del af mæglerbranchen

•    Brænder for arbejdet som mægler og tager ejerskab

•    Har baggrund i landbruget og / eller oprigtig interesse for erhvervet

•    Ser dig selv som holdspiller

 

Brønderslev:
Til vores afdeling i Brønderslev søger vi en 
ejendomsmægler/virksomhedssælger til at 
varetage salg af større produktionslandbrug.
 
Vi forventer at du:
•    Er uddannet ejendomsmægler

•    Gennem årene har opbygget et godt og solidt netværk / fået skabt rela-
tionerne

•    Tænder på at arbejde i en specialiseret del af mæglerbranchen

•    Brænder for arbejdet som mægler og tager ejerskab

•    Har baggrund i landbruget og / eller oprigtig interesse for erhvervet

•    Ser dig selv som holdspiller

 
Er du ung og har lyst til en karriere indenfor landbrug og ejendomsmægler-
branchen – så send os meget gerne en ansøgning.
 

Aabenraa:
Til vores afdeling i Aabenraa søges en 
sagskoordinator.
 
Vi forventer at du:
•    Har en solid erfaring fra ejendomsmæglerbranchen

•    Er struktureret og dygtig til at skabe optimale forretningsgange

•    Har baggrund i landbruget og / eller oprigtig interesse for erhvervet

•    Er dynamisk og forandringsparat

•    Brænder for dit job og tager ejerskab

•    Er god til at kommunikere – både skriftligt og mundtligt

•    Er uhøjtidelig og ligefrem.

•    Ser dig selv som holdspiller

 

Send din ansøgning hurtigst muligt til Jan Winther på 
jaw@lmo.dk – ved spørgsmål kan Jan Winther 

ligeledes kontaktes på tlf. 2949 0349

Send din ansøgning hurtigst muligt til Jørn Lauritsen på 
jol@landbogruppen.dk – ved spørgsmål kan Jørn Lauritsen

ligeledes kontaktes på tlf. 2334 7068.

Send din ansøgning hurtigst muligt til Hans W. Henriksen på 
hwh@landbogruppen.dk – ved spørgsmål kan Hans W. Henriksen  

ligeledes kontaktes på tlf. 3089 0508.

Send din ansøgning hurtigst muligt til Bent Holm på 
bho@landbogruppen.dk – ved spørgsmål kan Bent Holm   

ligeledes kontaktes på tlf. 3045 3332.


