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Til en nyoprettet stilling søger vi en HR-rådgiver og team-
ansvarlig til at stå i spidsen for vores HR-rekrutteringsteam.

Som teamansvarlig vil dit fokus være på at sikre høj kunde-
tilfredshed samt at øge kundekredsen indenfor rekruttering 
af medarbejdere til landbrugsvirksomheder.  

Dertil skal du med en ledelsesorienteret tilgang stå i spidsen 
for at udvikle rekrutteringsteamet i Alt-HR samt udvide og 
pleje samarbejdsmuligheder ind- og udland.

Hvem er vi?
Alt-HR blev etableret pr. 1. januar 2021 som en selvstændig 
virksomhed under LandboSyd. Alt-HR består af fire teams;  
lønservice, HR-rådgivning, arbejdsmiljø og rekruttering. 
Alt-HR arbejder overordnet for at sikre landbrugsvirksom-
heder kompetente medarbejdere og skabe økonomisk og 
personalemæssig stabil udvikling.

Dine opgaver vil blandt andet være at
• have teamansvar for Alt-HRs rekrutteringsteam
• fastholde og styrke Alt-HR i markedet
• være opdateret i fagområderne og komme med input til 

nye udviklingsmuligheder
• arbejde med udviklingstiltag på rekrutterings- og evt. 

markedsføringsområdet fx produktudvikling
• effektivisere og optimere rekrutteringsafdelingen.
• fastholde nuværende kunder - og tiltrække nye
• markedsføre/brande området og dig selv, både fagligt og 

kommercielt herunder artikelskrivning, indlæg, mødedel-
tagelse, kundeopfølgning m.v.

• på sigt større ledelsesansvar i takt med udbygning af 
teamet. 

Din baggrund
Du kommer med solid erfaring inden for HR og rekruttering, 
måske fra lignende stilling. 
Du har en stor grad af empati, er skarp på kommunikation i 
skrift og tale på både dansk, engelsk og tysk. 

Derudover er du loyal og repræsentativ, og så har du en 
uddannelse indenfor HR med i baggagen.  

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. 

Er du klar til at søge jobbet som HR-rådgiver og teamansvar-
lig ved Alt-HR, glæder vi os til at modtage din ansøgning via   
www.landbosyd.dk/job senest den 1. marts 2021.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at 
kontakte direktør for Alt-HR Dennis Calender på  
dca@althr.dk eller telefon 6120 9508.

Vil du stå i spidsen for  
et stærkt rådgivningsteam?
Alt-HR søger teamansvarlig til HR-rekruttering


