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Vi forventer, at du:
• brænder for, at KUNDEN lykkes med deres strategi
• kan sælge strategiske processer og sparring omkring 

strategi til professionelle virksomhedsejere i segmen-
tet 20-200 mio. kroner i omsætning

• motiveres af alle aspekter af det strategiske felt og er 
opsøgende på ny viden inden for området

• har minimum 5-10 års erfaring med strategiske  
processer, forandringsledelse og/eller implemente-
ring af strategi 

• har erfaring fra kommercielle brancher, eksempelvis 
fra produktionsvirksomheder eller salgsorganisatio-
ner.

Som profil er du:
• udfordrende og har modet til at turde stille de fræk-

ke spørgsmål og samtidig kan du rumme og er ydmyg 
overfor kunden og dennes situation, værdier og hold-
ninger

• en netværker og god til at pleje dine relationer
• vant til at begå dig både ”i maskinrummet” i virksom-

heden samt blandt kundens interessenter, herunder 
leverandører og finansielle partnere

• en velanset strategisk profil i dit netværk og har pon-
dus og personlighed til at brænde igennem 

• IKKE en nørd, men god til at bevare overblikket.

Som strategisk rådgiver i LandboSyd får du rig 
mulighed for: 
• At arbejde med strategisk udvikling for virksomheder/

kunder med ambitioner og vækstpotentialer
• At trække på unikke faglige kompetencer inhouse og 

sparre tæt med dine kolleger
• At komme helt tæt på spændende kunder, virksom-

hedsejere og bestyrelser, og være med i komplette 
strategiske processer lige fra salg til udvikling og ek-
sekvering

• Udvikling af egne kompetencer
• At være med til at sætte dit præg på og lægge linjen 

for LandboSyds ambitioner mht. strategisk rådgivning
• At blive en del af et stærkt fagligt team, hvor en ufor-

mel omgangstone bliver prioriteret i en travl hverdag
• En fleksibel hverdag med ansvar for selv at tilrette-

lægge opgaverne.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at 
kontakte afdelingschef, økonomirådgivning Anders Peter 
Frederiksen på tlf.: 2499 4270.

Ansøgningsfristen er 30. november 2020. Samtaler afhol-
des løbende. Søg stillingen på www.landbosyd.dk/job 

LandboSyd er en større rådgivningsvirksomhed med 150 medarbejdere, der leverer rådgivningsydelser til en lang række 
virksomheder. Vi har vækstambitioner og er som et led heri i gang med opbygning og udvikling af et kompetencecenter, 
der skal levere strategisk rådgivning i topklasse til eksisterende og nye kunder. 

Vores kontorer er beliggende dels i det sønderjyske og dels i det fynske, men vi ser på ansøgerens profil frem for geogra-
fi, så har du ikke udgangspunkt i det sønderjyske eller det fynske, er vi indstillet på at finde en løsning. 

Du kommer til at arbejde i en taskforce ”Strategi- og Virksomhedsrådgivning” sammen med flere særdeles kompetente 
kollegaer, hvor den nærmeste reference er til afdelingschefen for økonomi. I teamet er en ånd af udvikling og resultat-
skabelse for kunderne.

LandboSyd har ambitioner og vil vækste inden for salg og udvikling af strategiprocesser og strategisk sparring til eksi-
sterende og nye kunder. Derfor søges en dynamisk ildsjæl, der har interesse og kompetence mht. strategisk udvikling af 
virksomheder og strategisk sparring med bestyrelser, ledere og virksomhedsejere. 


