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Drømmer du om en hverdag hvor du har stor indfl ydelse på tilrettelæggelsen af din egen hverdag 
som i høj grad er præget af service og struktur?

Som økonomiassistent/virksomhedssekretær kommer du helt tæt på kunden og den daglige drift i 
virksomheden. Du trives med selvstændigt at håndtere dine opgaver, og du tager naturligt ejerskab 
for at overholde deadlines og proaktivt tager fat på de opgaver der kommer og opstår.

Størstedelen af dine arbejdsdage vil foregå på bedriften, som ligger i den sydvestlige del af Sønder-
jylland. Virksomheden består af 5 selskaber, som du skal have overblikket over. Du vil ofte sidde 
alene på kontoret, men du vil også have tæt sparring med virksomhedens ledelse. Der vil også være 
arbejdsdage, møder kurser mm. på LandboSyds adresse, ligesom der altid er mulighed for sparring 
med LandboSyds øvrige medarbejdere på telefon, mail etc.

Dine primære opgaver vil være at håndtere virksomhedens daglige bogholderifunktion med
opgaver som:

• Bogføring, kontering og afstemning
• Betaling af fakturaer
• Fakturering til kunder men også internt mellem selskaberne
• Håndtering af dyreflyt
• Løn og kontrakter
• Forskellige administrative opgaver, som får hverdagen i virksomheden til at flyde struktureret
• Ad hoc opgaver

Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til landbrug, og stærk erfaring med Ø90 er et krav.

Du bliver drevet af dit store servicegen, og du trives i et miljø hvor der er en fri omgangstone. Da du 
får adgang til mange informationer om virksomheden, er det vigtigt at du kan arbejde fortroligt med 
opgaverne.

Med et job ved LandboSyd får du:

• Et spændende og udviklende job i en ambitiøs og uformel organisation 
• Et stærkt fagligt team og god kollegial sparring
• Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
• Attraktivt ansættelsesforhold med god pension, forsikring og sundhedsdækning

Vil du høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte
direktør Jan Fensholt-Hansen på: jfh@landbosyd.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning hurtigst muligt.
Søg stillingen på www.landbosyd.dk/job 

til landbrugskunde


