
 

 Vi har en positiv kundetilgang og søger derfor: 

Konsulent til PlanteRådgivningen 
som brænder for at rådgive sine kunder året rundt, formidle viden, deltage i gårdråd – kort sagt skabe gode 
resultater for landmanden og for LandboNord.  
 
Erfaren rådgiver, der følger kunderne hele året  
Er du erfaren rådgiver inden for planteproduktion og gerne med grovfoder som speciale, kan du se frem til 
at følge dine kunder hele året. Vi er nemlig overbevist om, at både kunder og LandboNord kan få mere ud 
af samarbejdet, hvis vi også arbejder med de tekniske budgetter, er med i marken fra starten og sikrer et 
godt samarbejde med kollegaerne i kvægrådgivningen. Du får derfor din egen kundeportefølje af større 
landbrug, som du arbejder med hele året.  
 
Dine primære arbejdsopgaver er:  

• Rådgivning af kunderne med fokus på optimering, produktions-økonomi og udbytte  
• Udarbejdelse og løbende opfølgning på handlingsplaner sammen med landmanden  
• Deltagelse i gårdråd, opstart af og lede ERFA-grupper m.v.  
• Formidling af din faglige viden i form af artikler, foredrag, undervisning mv.  
• Supervisor på EU-ansøgninger (du er ikke nødvendigvis selv aktiv i indberetningerne)  

 
Du får endvidere mulighed for – hvis det har din interesse – at deltage i løbende udvikling af ydelser og 
produkter samt deltage i projektarbejde på tværs af faggrene.  
 
Lidt om dig…  
Vi er mest optaget af, at du har lyst til at bidrage til vores udvikling og interne arbejdsdeling på en for 
branchen ny måde, og at du har lyst til at slippe EU-ansøgningerne og være rådgiver for dine kunder året 
rundt. Har du det, og er du fagligt erfaren inden for planteavl, er vi overbeviste om, at vi finder ud af resten.  
 
Fagligt miljø med fleksibilitet og kundefokus  
Du bliver en del af et aktivt rådgivningsmiljø, som består af 25 dygtige konsulenter og to sekretærer, heraf 
er kontoret i Fjerritslev bemandet med fire erfarne konsulenter. Vi arbejder hele tiden med at udvikle den 
enkelte rådgivers faglige fundament via uddannelse, kurser og samarbejdet i teamet, så der er det bedste 
match mellem kunder, opgaver og rådgiver. Vores ’2-rådgiverprincip’ på den enkelte kunde, en fleksibel 
hverdag med frihed under ansvar og tværfaglig rådgivning, er alle områder vores nuværende konsulenter er 
glade for.  
 
Du får et udfordrende job i en aktiv virksomhed – et job, hvor der er en stor grad af frihed til selv at 
planlægge sin tid og opgaver. Vi er åbne for, hvilket kontor du tilknyttes, og der kan evt. skabes mulighed 
for at arbejde ud hjemme fra.  
 
Kontakt gerne souschef Charlotte F. Olesen på telefon 9624 2591, hvis du ønsker at høre mere om 
stillingen. Send ansøgning og CV til LandboNords HR afdeling på: job@landbonord. dk. Vi gennemgår 
ansøgninger og afholder samtaler løbende - og behandler naturligvis alle ansøgninger fortroligt.  
Vi glæder os til at høre fra dig.  
 
 

LandboNord er en attraktiv og udviklingsorienteret arbejdsplads for ca. 220 dygtige rådgivere og 
servicemedarbejdere. En stærk markedsposition og en god økonomi betyder, at der er handling bag ord i 
virksomhedens strategi og overskud til at sikre uddannelse og udvikling for den enkelte. Nærhed til kunden, 
værdiskabende råd-givning og godt kollegaskab er afgørende elementer i en god hverdag. 
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