
 

Driftsleder til Clausen Agro 
Sønderjylland 
 
Clausen Agro, ved Vojens søger en kompetent og dynamisk driftsleder til 1.500 hektar 
planteavl. Har du mod på at drive og udvikle vores markbrug, samt være med til at sætte 
nye standarder, så er det måske dig vi leder efter. 

Dit arbejde består af 

- Holde flaget højt i afdelingen, være faglig og personale ansvarlig, og  har styring af den daglige 
drift.  

- Ansvar for planlægning af alle opgaver og uddelegering heraf. Hvor medarbejderne også bliver 
inddraget.  

- Holde overblikket i sæson, og være koordinater imellem medarbejdere, samarbejdspartnere, og 
konsulenter.  

- Udarbejdelse af markplan, gødningsplan, sprøjteplan løbende, i samarbejde med konsulent og 
dine medarbejdere.  

- Udvikling og optimering af markbruget i samarbejde med overordnet.  
- Ansvar for vedligehold af maskiner, i samarbejde med vores egen smed.  
- Optimering, implementering og udnyttelse af ny teknologi.  
- I lavsæsoner, være serviceorgan for resten af virksomhederne i Clausen Agro.  
- Levere kvalitetsgrovfoder og proteinafgrøder til kvægbruget.  
- Give en hånd med, i travle perioder, og være initiativtager når nye opgaver skal opstartes.  

 

Driftsmand med flair for samarbejde og planlægning 

Du er faglært landmand med en overbygning som produktionsleder, agrarøkonom eller teknolog. Du har 
viden, interesse og erfaring med planteavl. (Økologisk erfaring er et plus) Du har enten erfaring med eller 
interessere dig for samarbejde og ledelse. Du er klar på at lægge en ekstra indsats i sæsonerne, og hele 
tiden være med til at skabe et godt arbejdsmiljø for alle i virksomheden.  

Du stræber efter at gøre det bedre i morgen og trives i at prioriterer og planlægge.  

 

 

 

  

 

 

Clausen Agro, ejes af Fam. Clausen. Og du refererer til direktøren.  
Markbruget er en afdeling for sig selv, men samarbejder meget med vores kvæg og svineproduktion. 

Vi tilbyder løn efter kvalifikationer. Vi kan også stille bolig til rådighed.  
Du arbejder med frihed under ansvar – Og her er højt til loftet. 

Vi driver ca. 1.500 hektar, hvor 2/3 dele er økologisk. Det økologiske sædskifte består primært af grovfoder til vores 
600 økologiske køer, og afgræsning hertil. Samt protein- og salgsafgrøder.  
Den konventionelle drift består af alm. Salgsafgrøder og er drevet pløjefrit.  

Ved interesse, kontakt Mads Clausen på: 28960754 el. mads@clausenagro.dk 


