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Du besidder et kritisk blik samt kreative og tekniske kompetencer til at sikre, at Landbo-
Syd fortsat fremstår som den foretrukne samarbejdspartner inden for rådgivning til det 
professionelle landbrug. 

Arbejdsområder:
Med reference til kundechefen og i tæt samarbejde med kommunikationsgruppen vil du være med til at 
understøtte og styrke den fortsatte tilgang af landbrugskunder samt vigtigst af alt sikre synlighed, værdi 
og service overfor vores nuværende kunder.  
• Arbejde med strategi for kommunikation og markedsføring samt effektmåling. 
• Supportere de enkelte afdelinger i virksomheden, så de bliver markedsført professionelt i branchen.
• Formidling af den gode historie fra landmanden og rådgivningen. 
• Daglig drift af vores webside i brugervenlig Umbraco-løsning samt sociale medieplatforme. 
• Udarbejdelse af præsentationsmateriale: Produktblade, brochurer, annoncer og andet marketingma-

teriale. 
• Administrative opgaver af forskellig karakter. 

Kvalifikationer:
• Besidder viden om landbrug. 
• Er struktureret og trives med en variation af kreative og administrative opgaver. 
• Gode IT-kundskaber og stærk til digitale medier (billeder, Web, SoMe og video). 
• Flair for tekstforfatning og vinkling.

Personlighed:
Vi søger en proaktiv, åben og engageret teamplayer, som trives i en uformel kultur med god stemning. 
Det er vigtigt, man kan mestre at have flere bolde i luften. Ligeledes er det vigtigt at være kvalitetsbevidst, 
kunne overholde deadlines og være en stærk kommunikator. 

Vi tilbyder: 
• Attraktivt ansættelsesforhold med pension, forsikringer og sundhedsdækning.
• Frokostordning i moderne kantine samt nyt, flot fitnessrum.
• Nye, moderne og velindrettede lokaler og ditto IT-udstyr.
• Grundig introduktion og god kollegial sparring. 
• Gode muligheder for efteruddannelse og udvikling. 
• En ambitiøs og uformel organisation med professionelle kolleger og en stærk holdånd.

Vi forestiller os, at det er en stilling på 30-32 timer/ugen. Afhængig af dine kompetencer kan der være 
mulighed for fuld tid.

Er du klar til jobbet som mediekoordinator ved LandboSyd, ser vi frem til at modtage din ansøgning på
www.landbosyd.dk/job senest den 10. december 2018. 

søges til LandboSyd

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til 
at kontakte kundechef René Skov Kristensen på

tlf.: 6122 6060 eller rsk@landbosyd.dk


