
 
 
Brænder du for at yde rådgivning til nogle af landets dygtigste svineproducenter?  
 
Patriotisk Selskab søger en svinekonsulent, som vil være med til at udvikle og styrke den 
svinefaglige rådgivning af vores kunder og som har en strategisk tilgang til opgaverne. 
 
Du kommer til at indgå i et team af dynamiske, engagerede og erfarne konsulenter inden for 
svineproduktion, miljø og jura, som har et godt samarbejde, humor og et fælles ønske om at yde 
faglig, skarp og toneangivende rådgivning til vores kunder. Desuden vil du få et samarbejde med 
DK-Svinerådgivning. 
 
Som person er du åben, udadvendt og positiv samt resultatorienteret med fokus på kvalitet.  
 
Arbejdsopgaver 

- Produktionsrådgivning til vores kunder 
- Udarbejdelse af E-kontroller 
- Udarbejdelse af DB Tjek-opgørelser 
- Udarbejdelse af APV (vi sørger for eventuel oplæring) 

Kvalifikationer 
- Relevant uddannelse, fx agronom, jordbrugsteknolog eller landbrugsuddannelse 
- Mindst to års erfaring som rådgiver eller driftsleder 
- Erfaring med Agrosoft er et krav 
- Kendskab til teknisk budget 
- Forretningsmæssig forståelse 
- Kommerciel tilgang til opgaveløsning 
- Kendskab til foderoptimering er en fordel 

Hvis du har erfaring med miljørådgivning og husdyrsgodkendelse.dk, vil der være mulighed for, at 
du kan få en kombineret stilling som svine- og miljøkonsulent. 
 
Vi tilbyder et spændende job i et attraktivt arbejdsmiljø med et højt fagligt niveau, stor idérighed og 
gode kolleger. Vi prioriterer den faglige og personlige udvikling højt samt lægger stor vægt på trivsel, 
gode sociale relationer og fleksibilitet i hverdagen. 
 
Patriotisk Selskab er en rådgivningsvirksomhed i Odense, hvor ca. 80 engagerede medarbejdere 
yder rådgivning til professionelle jordbrugsvirksomheder inden for hovedområderne økonomi og 
regnskab, planteavl, husdyr, miljø og jura. Det er vigtigt for os at skabe kvalitetsløsninger og værdi 
for vores kunder.  
 
Læs mere på www.patriotisk.dk.  
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lisbeth Shooter 
på 2811 6199. 
 
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Vi vil løbende vurdere de indkomne 
ansøgninger, til den rette kandidat er fundet.  
 
Send ansøgning, cv og eksamenspapirer til HR-konsulent Anne Jensen 
på e-mail: amj@patriotisk.dk.  
 
 

SVINEKONSULENT TIL PATRIOTISK SELSKAB 

http://www.patriotisk.dk/


 
 
Brænder du for at yde miljørådgivning til nogle af landets dygtigste jordbrugsvirksomheder?  
 
Vi søger en miljøkonsulent, hvis primære ansvarsområde bliver at yde rådgivning inden for 
miljøgodkendelser af husdyrbrug - herunder husdyrloven, OML-lugtberegninger og miljøteknologi. 
Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til offentlig forvaltning, forvaltningslovens regler og 
myndighedskontakt. 
 
Du kommer til at indgå i et team af dynamiske, engagerede og erfarne konsulenter inden for 
svineproduktion, miljø og jura, som har et godt samarbejde, humor og et fælles ønske om at yde 
faglig, skarp og toneangivende rådgivning til vores kunder. 
 
Som person er du åben, udadvendt og positiv samt resultatorienteret med fokus på kvalitet. Du har 
en baggrund som jordbrugsakademiker, jordbrugsteknolog eller lignende. 
 
Kvalifikationer 

- Mindst 2 års erfaring med husdyrgodkendelse.dk 
- Kendskab til husdyrproduktion 
- Kendskab til OML-beregninger 
- Forretningsmæssig forståelse 
- Kommerciel tilgang til opgaveløsning 
- Kendskab til miljøtilsyn og krydsoverensstemmelseskontrol er en fordel 
- Erfaring med svinerådgivning samt indsigt i landbrugsbranchen som helhed er en fordel 

 
Vi tilbyder et spændende job i et attraktivt arbejdsmiljø med et højt fagligt niveau, stor idérighed og 
gode kolleger. Vi prioriterer den faglige og personlige udvikling højt samt lægger stor vægt på trivsel, 
gode sociale relationer og fleksibilitet i hverdagen. 
 
Patriotisk Selskab er en rådgivningsvirksomhed i Odense, hvor ca. 80 engagerede medarbejdere 
yder rådgivning til professionelle jordbrugsvirksomheder inden for hovedområderne økonomi og 
regnskab, planteavl, husdyr, miljø og jura. Det er vigtigt for os at skabe kvalitetsløsninger og værdi 
for vores kunder.  
 
Læs mere på www.patriotisk.dk.  
 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lisbeth Shooter 
på 2811 6199. 
 
Din ansøgning vil naturligvis blive behandlet fortroligt. Vi vil løbende behandle de indkomne 
ansøgninger, til den rette kandidat er fundet.  
 
Tiltrædelse: den 1. august eller snarest muligt. 
 
Send ansøgning, cv og eksamenspapirer til HR-konsulent Anne Jensen på e-mail: 
amj@patriotisk.dk.  
 
 
 

MILJØKONSULENT TIL PATRIOTISK SELSKAB 

http://www.patriotisk.dk/

