Grovfoderrådgiver
Grovfoderrådgiver søges til SAGRO Planter & Miljø
Grovfoderrådgiver
Vi vil skabe merværdi på baggrund af et motiverende og inspirerende tværfagligt miljø. Jobbet sker i samarbejde med de øvrige rådgivere i Grovfoderteamet og Kvægteamet. Fokus er handlekraft og engagement. Det forventer vi kommer til udtryk
i din relation til landmanden og i løsningen af opgaverne, så det skaber værdi for ham og for SAGRO. Du får en vigtig rolle i at
skabe dette tværfaglige forum, hvor du får brug for din erfaring.
Beskrivelse af afdelingen
SAGRO Planter & Miljø besidder mange kompetencer, og de skal alle i spil. I forbindelse med vores strategiske arbejde skal
alt dette tænkes sammen med de udfordringer, der møder landmændene fremover. Vi er midt i en udvikling, hvor ny teknologi og nye metoder skal implementeres, og hvor vi som rådgivere skal se hele landbrugsbedriften.
Vi rådgiver og varetager landmandens interesser i tykt og tyndt, når han driver og udvikler sin bedrift. Vi udfordrer ham og
udtænker nye ideer, så der skabes værdi hele vejen rundt i hans virksomhed.
Vi er 55 dedikerede medarbejdere, som med handlekraft, ansvarlighed og engagement hver dag møder landmanden og hans
udfordringer. Vi har tillid til hinanden og til os selv. Vi går gerne den ekstra mil for at nå i mål!
Forventninger til kompetencer
Du har indsigt i landbrugets vilkår, en uddannelse der matcher jobbet, og en relevant erfaring at trække på.
Løn og ansættelsesvilkår efter aftale.
Arbejdssted:
Starttidsspunkt:
Ansøgningsfrist:
Yderligere info:

Holstebro
Snarest muligt
24. november 2017. Vi holder løbende samtaler og ansætter når vi finder den rigtige.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Hans Jeppe Andersen,
tlf. 2557 9840, hja@sagro.dk.

Du kan ansøge stillingen HER

SAGRO er landets største rådgivningsselskab med ca. 475 medarbejdere, der servicerer kunder i landbruget og
det øvrige erhvervsliv. I rådgivningshuse i Holstebro, Herning, Billund og Esbjerg har vi højt kvalificerede rådgivere
inden for alle landbrugsmæssige og erhvervsmæssige forhold.
SAGRO er en fusion mellem Jysk Landbrugsrådgivning og Heden & Fjorden.
Læs mere på www.sagro.dk

