
 

 

Planteavlskonsulent med stort fagligt drive  

søges til Landbrugsrådgivning Syds kontor i Ry 

Interesser du dig for planteavl og det at rådgive? Har du lyst til tæt kundekontakt og et arbejde 

med en del bolde i luften? Besidder du et stort fagligt drive og et godt overblik, så opgaverne løses 

tilfredsstillende for kunderne? 

Så er du den Planteavlskonsulent, vi søger hos Landbrugsrådgivning Syd til vores kontor i Ry. Du vil 

få en spændende stilling med masser af ansvar og fleksibilitet. 

Kontoret i Ry er en mindre afdeling under Landbrugsrådgivning Syd, med et par revisorer og et par 

økonomaassistenter. Da du vil blive den eneste planteavlskonsulent i Ry, er det nødvendigt med 

en del erfaring. 

Stærkt fagligt netværk 

Du får et stærkt, fagligt netværk som en del af planteavlsafdelingen, der består af 14 

medarbejdere i hhv. Ry, Vejle, Varde, Løgumkloster, Odense og Svendborg. Vi har ugentlige 

videomøder, faglig sparring pr. tlf. og mail, samt afdelingsmøder og personalemøder. Du bliver 

også en del af det tværfaglige miljø, med ca. 105 ansatte fordelt på seks kontorer. 

Vores ambition er at yde den bedste faglige rådgivning for alle vores kunder, som både omfatter 

landmænd, landboere og andre erhvervsdrivende. Landbrugsrådgivning Syd har lokale kontorer 

tæt på kunderne, så rådgivning bliver nærværende. 

Erfaren rådgiver søges 

Vi ønsker os en planteavlskonsulent, der: 

• har en relevant uddannelse, f.eks. jordbrugsteknolog, agronom eller lign. 

• har erfaring inden for planteavlsrådgivning og arbejdet ”bag skærmen” med 

programmerne til bl.a. mark- og gødningsplanlægning 

• trives med selvstændighed og mange forskelligartede arbejdsopgaver inden for planteavl 

• arbejder struktureret og effektivt 

• er serviceminded, glad og imødekommende 

• vægter samarbejde og vidensdeling højt  

Vi tilbyder et job med ansvar, masser af spændende udfordringer og mulighed for selv at påvirke 

din arbejdsdag. Du får din egen kundeportefølje. 

Opstart 1. maj eller snarest derefter. 

Har du spørgsmål til stillingen, så ring til chefkonsulent Rikke Kyhn på tlf. 7374 2041. 

Ansøgning og CV sendes til Rikke Kyhn på rky@lrs.dk eller til Landbrugsrådgivning Syd, 

Helsingørvej 6, 7100 Vejle mærket ”Planteavlskonsulent Ry snarest muligt. Samtaler afholdes 

løbende. Ansøgninger behandles fortroligt. 

mailto:rky@lrs.dk

