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Stillingen er nyoprettet, idet det ledelsesmæssige ansvar ikke tidligere har været samlet på tværs af de fire teams. 
Du bliver en del af chefgruppen i LandboSyd, og under din ledelse er flere fagansvarlige.  
Som en del af din funktion vil du i særdeleshed skulle være ankermand for den videre implementering af digitale 
løsninger henover vores fagydelser til gavn for de landmænd, vi betjener.

Dine opgaver vil primært være:
• Personaleledelse herunder opgavefordeling, MUS, løn, ansættelser m.v.
• Kontakt til interessenter, herunder f.eks. til kommuner m.fl. samt fagligt bindeled til SEGES/DLBR 
• Tovholder på miljøpolitisk dagsorden 
• Holde sig ajour med markedstendenser m.v.
• Udvikling af nye ydelser til gavn for vores kunder
• Ansvar for faglig udvikling i teamet
• Facilitere tværfagligt samarbejde med andre afdelinger
• Budgetansvarlig for afdelingen
• Optimering af arbejdsgange og introduktion af nye arbejdsmetoder om muligt (lean)
• Kundeservicering- og kontakt 
• Strategieksekvering og målopfølgning
• Digital ankermand
• Egen udfakturering af tid kan forekomme

Din baggrund: 
Vi forestiller os, at du har en baggrund fra en ”grøn branche”, f.eks. en landboforening eller et grovvareselskab el. 
lign.  Du er uddannet jordbrugsakademiker, jordbrugsøkonom eller lign., og har stor interesse for landbruget.
Du har solid ledelseserfaring, hvor du som leder er synlig og tør gå forrest. Du er beslutningsdygtig og robust og be-
sidder en stor personlig gennemslagskraft, samtidig med at du er empatisk og en involverende leder. Du er innovativ 
og nytænkende i dit arbejde, og du forstår vigtigheden af at overholde budgetter og sikre målopfyldelse. 

Med et job hos os får du: 
Et kompetent og stærkt fagligt miljø og god kollegial sparring i en ambitiøs og uformel organisation med en stærk 
holdånd. Du får stor frihed til selv at planlægge tid og opgaver samt god mulighed for videreuddannelse.
Vi tilbyder attraktivt ansættelsesforhold med god pension, forsikring og sundhedsdækning, og vi har flotte kontorfa-
ciliteter med fitnessrum og god frokostordning i moderne kantine. 

Er jobbet som afdelingschef for fagrådgivningen ved LandboSyd lige det rette for dig, ser vi frem til at modtage din 
ansøgning senest den 10. april på www.landbosyd.dk/job 
Første samtale forventes afholdt den 20. april og anden samtale den 24. april.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte adm. direktør Sune Aagot Sckerl 
på tlf.: 2372 1266.

LandboSyd har ca. 150 medarbejdere og en årlig omsætning på 100 mio. kr. Virksomheden servicerer det professionelle landbrug 
med rådgivning indenfor økonomi, skat, strategi, planteavl, kvæg- og svineproduktion, HR, jura og miljø. Derudover ejer virksom-
heden datterselskaberne LandboGruppen Syd, som er en del af en landsdækkende ejendomsmæglerkæde, samt Fondsmægler-
selskabet Agrocura A/S, som tilbyder rådgivning inden for finansiering, formue og råvarer.

Du bliver afdelingschef for fire vigtige fagteams ’Planteavl’, ’Økologi’, ’Miljø, natur & klima’ samt 
’Kvægrådgivning’. I alt består de fire teams af 24 dygtige medarbejdere som fortrinsvis har baggrund 
som agronomer, jordbrugsteknologer m.v. 
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