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Til en nyoprettet stilling søger vi en teamleder til et stærkt 
fagligt rådgivningsteam på 10 medarbejdere. Virksomheds-
økonomiteamet udarbejder budgetter for LandboSyds kunder 
og sikrer budgetopfølgning, analyser og anden driftsøkono-
misk rådgivning. 
Som teamleder for virksomhedsøkonomi får du ansvaret for 
at sikre en god drift og udvikling i virksomhedsøkonomiteam-
et, både hvad angår produkter og medarbejdere, og du vil få 
ansvaret for udvikling og implementering af forskellige pro-
jekter inden for driftsøkonomi. 

Du bliver en del af lederteamet for hele økonomiafdelingen, 
hvor der vil være tæt samarbejde og sparring med de øvrige 
ledere i økonomi. Du vil ligeledes få selvstændigt ansvar for 
en mindre kundeportefølje. 

Dine opgaver vil blandt andet være
• Ledelse af team ”Virksomhedsøkonomi”
• Afholdelse af medarbejdersamtaler
• Fordeling af opgaver
• Sikre faglig udvikling og opdatering i teamet
• Budgetudarbejdelse og -opfølgning
• Driftsøkonomisk rådgivning
• Indgå i gårdråd
• Analyse af regnskab og budgetter
• Sparringspartner for kunden ifm. udvikling,  

eksisterende drift etc.
• Arbejde med interne og eksterne processer  

omkring den digitale transformation

Din baggrund
Du kommer med en solid erfaring inden for driftsøkonomi, 
måske fra lignende stilling hvor du har haft ledelsesansvar. 

Du har en stor grad af empati og kan hurtigt danne dig et 
overblik over komplekse problemstillinger. 
Du er uddannet jordbrugsteknolog eller har anden  
relevant uddannelse, gerne efteruddannet inden for ledelse. 
Kendskab til Ø90 og landbrug vil være en styrke, men ikke en 
forudsætning.  

Med et job hos os får du
Gode kollegaer i et stærkt fagligt team, hvor en uformel  
omgangstone bliver prioriteret i en travl hverdag. 
Du får et job med høj fleksibilitet og frihed til selv i en vis  
udstrækning at planlægge tid og opgaver. 
 
Vi tilbyder attraktivt ansættelsesforhold med god pension  
samt gode muligheder for videreuddannelse - og flotte  
kontorfaciliteter med kantine og fitnessrum. 

LandboSyd er en dynamisk og moderne rådgivnings-
virksomhed i vækst, der landsdækkende servicerer det  
professionelle landbrug. Vi har kunden i centrum og står 
stærkt på digitalisering og den teknik, der i dag anvendes i 
landbruget.

Er du klar til at søge jobbet som teamleder ved  
LandboSyd, glæder vi os til at modtage din ansøgning på  
www.landbosyd.dk/job senest den 15/8.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen 
til at kontakte afdelingschef Anders Peter Frederiksen på  
apf@landbosyd.dk eller telefon 2499 4270.


