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Til at indgå i et stærk fagligt kvægteam søger LandboSyd en ny kvægrådgiver, der motiveres af at yde 
en kompetent rådgivning og skabe værdi for kvægbrugere i Syddanmark.

Du er udadvendt og klar til at møde nye kunder samtidig med, at relationerne med eksisterende kun-
der plejes, og du er vant til at færdes på såvel staldgangen som i græsmarken.

Dit primære fokus er optimering af kundens forretning. Du skal turde udfordre kunden – tænke nyt, 
men samtidig også holde en konstruktiv og motiverende dialog, så du i fællesskab med kunden sik-
rer, at resultaterne flytter sig i en positiv retning.

Du har en innovativ tilgang til kvægrådgivning. Du er dynamisk, har god energi og du motiveres af nye 
udfordringer. Du er enten uddannet agronom, jordbrugsteknolog eller tilsvarende. Det er vigtigst, at 
du har evner og lysten til at rådgive, coache og sikre faglig sparring til landmanden på et højt niveau.

Dine opgaver vil være:
• Produktions- og fodringsrådgivning for mælkeproducenter i Syddanmark
• Tværfagligt fokus på at skabe værdi hos landmanden
• Opsøge nye kunder
• Afholdelse af møder og kurser etc.
• Udarbejdelse af materiale til artikler, video, sociale medier etc.

LandboSyd er en dynamisk og moderne rådgivningsvirksomhed i vækst, der landsdækkende service-
rer det professionelle landbrug. 

Kvægrådgiver der skaber værdi søges

Med et job hos os får du:
• Et kompetent og stærkt fagligt miljø 
• God kollegial sparring.
• En ambitiøs organisation med professionelle kollegaer
• Stærk holdånd.
• Frihed til at planlægge egne opgaver.
• God oplæring og mulighed for videreuddannelse.
• Attraktivt ansættelsesforhold 
• Flotte kontorfaciliteter 

Er du klar til jobbet som kvægrådgiver ved LandboSyd, glæder vi 
os til at modtage din ansøgning på www.landbosyd.dk/job senest 
den 21. juni 2019.

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at 
kontakte Kvægchef Thorkild Moos på tmo@landbosyd.dk eller 
tlf.: 2912 0669.

Vil du være en 
del af teamet?


