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Vi søger en ejendomsrådgiver til at indgå i vores team af erfarne ejendomsrådgivere og 
sekretærer. 

Juridisk afdeling i LandboSyd består af 4 ejendomsrådgivere og 4 erfarne sekretærer, der rådgiver og hjæl-
per hovedsageligt landmænd med køb eller salg af landbrugsejendom, hus, ejerlejlighed eller sommer-
hus, oprettelse af forpagtningskontrakt, generationsskifte, behandling af dødsbo, selskabsdannelse eller 
andre juridiske problemstillinger.

Vi søger en energisk person, der ønsker at indgå i vores team og brænder for at tilbyde juridisk
rådgivning og vejledning for vores kunder. 

Vi forestiller os, at din baggrund er f.eks. ejendomsrådgiver, ejendomsmægler, landinspektør, 
finansøkonom, driftsøkonom, skatterådgiver eller økonomirådgiver med interesse i at videreuddanne dig 
indenfor rådgivning om køb og salg af landbrugsejendomme og øvrige sædvanlige ejendomsrådgiverop-
gaver.

Der er tale om en alsidig og udfordrende stilling, hvor dine arbejdsopgaver kan spænde vidt. Dine 
kollegaer er engagerede og fagligt stærke og omgangstonen er uformel og positiv.  

Dine arbejdsområder bliver:
• Rådgivning om køb eller salg af landbrugsejendomme
• Udstykning
• Landbrugslov
• Forpagtningskontrakter
• Andet relevant

LandboSyd er en dynamisk og moderne rådgivningsvirksomhed i vækst, der servicerer det profes-
sionelle landbrug.

Med et job hos os får du: 
• Et kompetent og stærkt fagligt miljø og god kollegial sparring 
• En ambitiøs og uformel organisation med en stærk holdånd 
• Frihed til selv at planlægge tid og opgaver 
• God oplæring og mulighed for videreuddannelse 
• Attraktivt ansættelsesforhold med god pension, forsikring og sundhedsdækning 
• Flotte kontorfaciliteter med fitnessrum og god frokostordning i moderne kantine 

Er du klar til jobbet som ejendomsrådgiver ved LandboSyd, ser vi frem til at modtage din ansøgning på
www.landbosyd.dk/job senest den 19. oktober 2018. 

i LandboSyd

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen 
til at kontakte juridisk chef Ellen Bruun Andresen på

tlf.: 3139 2898


