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Drømmer du om en hverdag, som i høj grad er præget af service og struktur, og hvor du har stor 
indflydelse på tilrettelæggelsen af dine opgaver?

Som sekretær i økonomirådgivningen kommer du primært til at supportere afdelingschef og team-
ledere, men du vil også arbejde sammen med øvrige medarbejdere i afdelingen. Du trives med 
selvstændigt at håndtere dine opgaver, og du tager naturligt ejerskab for at overholde deadlines og 
tager proaktivt fat på de opgaver, der kommer og opstår.

Dine primære opgaver vil være:
• Mødebooking
• Udarbejde dagsordener, præsentationer, referater etc.
• Korrekturlæsning
• Korrespondance med kunder samt udsendelse af materiale
• Scanning og arkivering af materiale
• Superbruger i intern CRM-platform (Navision), herunder bidrage til udvikling af systemet.
• Forskellige administrative opgaver i afdelingen
• Planlægning af ferie, post, telefonvagt etc.
• Ad hoc opgaver

Vi forestiller os, at du har solid erfaring fra en tilsvarende stilling. Det er en fordel, hvis du har 
kendskab til landbrug, men det er ikke et krav.

Du bliver drevet af dit store servicegen, og du trives i en travl hverdag, hvor dit overblik og din 
sans for detaljen er i fokus. Du er fleksibel i dagligdagen og ift. løsning af opgaverne. 
Du arbejder struktureret, og du er en mester til at stave og sætte kommaer, og du er derfor den 
fødte korrekturlæser. Da du får adgang til mange informationer om både LandboSyd og kunderne, 
er det vigtigt, at du kan arbejde fortroligt med opgaverne.

Med et job ved LandboSyd får du:
• Et spændende og udviklende job i en ambitiøs og uformel organisation 
• Et stærkt fagligt team og god kollegial sparring
• Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
• Attraktivt ansættelsesforhold med god pension, forsikring og sundhedsdækning

Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef, økonomirådgivningen 
Anders Peter Frederiksen på apf@landbosyd.dk eller 2499 4270.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning via vores hjemmeside hurtigst muligt 
og senest den 13. april 2020. 
Vi forventer at holde 1. samtale den 20. april og 2. samtale den 27. april.

Søg stillingen på www.landbosyd.dk/job 

til økonomirådgivningen

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 virksomheden datterselskaberne LandboGruppen Syd, som er 
en del af en landsdækkende ejendomsmæglerkæde, samt Fondsmæglersel-
skabet Agrocura A/S, som tilbyder rådgivning inden for finansiering, formue og 
råvarer.


