
Brænder du for god ledelse? 
Er du en empatisk, nærværende og synlig leder?
LandboSyd søger teamleder til assistentteam
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Vi søger snarest muligt en teamleder til vores regnskabs- 
og revisorassistenter.

Som daglig leder af assistenterne i økonomirådgivningen
vil du få ansvaret for ca. 40 medarbejdere. En af de  
vigtigste opgaver vil være at sikre høj trivsel blandt medar-
bejderne bl.a. via løbende udviklingssamtaler, og desuden
skal dit fokus være på succesfuld og serviceorienteret løs-
ning af opgaverne for kunderne.

Medarbejderne er lokaliseret både på kontoret i Aabenraa
og på vores kontor i Odense. Du vil have udgangspunkt i
Aabenraa, men der vil også være arbejdsdage i
Odense.

Som profil er du:
• rigtig god til at kommunikere, og du har en anerken-

dende tilgang til dine medarbejdere og kollegaer
• en synlig, proaktiv og motiverende leder
• en leder med fokus på succes både for den enkelte 

samt for teamet
• imødekommende og evner at skabe en tillidsfuld  

atmosfære
• struktureret, og du følger op på aftaler
• den der kan skabe arbejdsro i den travle sæson
• ikke uvant med at håndtere mange forskelligartede 

opgaver på en gang.

Dine primære ansvarsområder vil være:
• kompetenceudvikling af medarbejdere 
• sikre personlig udvikling i teamet
• kontinuerlig fordeling af og opfølgning på opgaver
• daglig ledelse af og sparring med assistentteamet og 

øvrige ledere i organisationen
• rekruttering af nye medarbejdere
• sikre at nye tiltag/procedurer er afprøvet inden igang-

sætning til resten af teamet.

Din baggrund:
Du har en relevant uddannelsemæssig baggrund samt  
solid ledelseserfaring fra en lignende stilling. Du motive-
res af dage, der aldrig er ens, og hvor tæt samarbejde med 
assistentteamet og resten af organisationen er vigtigt, for 
at få opgaverne løst.

En regnskabsmæssig forståelse er en fordel, men ikke et 
krav.

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 frihed til selv i en vis udstrækning at 
planlægge tid og opgaver. Vi tilbyder høj fleksibilitet, hvor 
det ikke er nødvendigt at møde på kontoret hver dag. 
Vi tilbyder attraktivt ansættelsesforhold med god pensi-
on samt gode muligheder for videreuddannelse - og flotte 
kontorfaciliteter med kantine.  

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 til assi-
stenteamet ved LandboSyd, glæder vi os til at mod-
tage din ansøgning senest den 15. december 2020 på  
www.landbosyd.dk/job.

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


