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Som driftsøkonom vil du få ansvaret for rådgivning og udvikling af vores økologiske landmænd.
Vi søger en rådgiver der motiveres af at arbejde med tal, yde en kompetent rådgivning og en god service 
til kunden.
Dit primære ansvarsområde vil være driftsøkonomisk rådgivning af landbrugskunder f.eks. budgettering, 
rådgivning ved ejendomshandler og generationsskifte, projektfinansiering og andre projektopgaver pri-
mært målrettet landmænd. 
Du vil få ansvar for egen kundeportefølje, og derudover vil der være nogle ad hoc opgaver. 

Din baggrund kunne være jordbrugsteknolog med erfaring fra en lignende stilling eller finansøkonom 
med nogle års erfaring fra et pengeinstitut eller en rådgivningsvirksomhed. 

Du har fokus på struktur i dagligdagen og sikrer opfølgning på dine kunder, og er god til at omsætte mål 
til handling, så kunden oplever en tæt og god rådgivning. 

Der vil være hovedvægt på følgende rådgivningsområder:
• Budget og budgetopfølgning
• Strategisk og driftsøkonomisk rådgivning til kvæg- og planteavlsbrug
• Etableringsrådgivning
• Gårdråd
• Finansieringsrådgiving
• Sparring med kunder omkring udvikling og nuværende drift

Du vil indgå i et kompetent og engageret rådgivningsteam, med holdånd, en uformel omgangstone og en 
lyst til vidensdeling med hinanden.
Vores afdeling består af et stærkt fagligt økonomiteam med både rådgivere og assistenter. Vi har et stærkt 
fokus på tværfagligt samarbejde i hele organisationen som sikrer, at du får en solid platform, til at skabe 
værdi hos kunderne. 
LandboSyd er en dynamisk og moderne rådgivningsvirksomhed i vækst, der servicerer det professionelle 
landbrug. 

Med et job hos os får du:
• Mulighed for at udvikle økologirådgivningen i LandboSyd
• Et kompetent og stærkt fagligt miljø og god kollegial sparring
• En ambitiøs og uformel organisation med en stærk holdånd
• Et selvstændigt job med ansvar for egne kunder
• 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 driftsøkonomirådgiver ved LandboSyd, ser vi frem til at modtage din ansøgning 
på www.landbosyd.dk/job senest den 25. februar 2019. 

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte afdelingschef Carsten Friis på  
tlf.: 2025 8204 eller direktør Jan Fensholt-Hansen på tlf. 5123 1292.

Vi søger en driftsøkonomirådgiver, der brænder for udviklingsrådgivning hos vores økologiske 
og konventionelle landmænd.


