Er det dig
– eller en
du kender?

Rådgiver til SAGROs politiske sekretariat
Vær med til at sikre optimale muligheder for vores landmænd
Vil du sikre mulighederne for, at landbruget i SAGROs område kan drives optimalt?
Som den nye rådgiver i vores politiske sekretariat skal du sammen med bestyrelserne i fem landboorganisationer varetage kontakten og forhandlingerne med myndigheder, lokalt, regionalt og på landsplan, ligesom du skal varetage kontakten
mellem vore landmænd og andre interessenter.
Hvad indebærer jobbet?
Du skal gennem dialog og forhandling bl.a. arbejde med forvaltnings- og miljøret, lovgivningen vedr. landbrug, planlægning
og naturbeskyttelse, vandløb, vandmiljø, vand- og naturplaner og ekspropriationer.
Hvis alt det gør dig forpustet, kan du være rolig, for det er et spændende felt, der er med til at sikre optimale muligheder for
vores landmænd.
Samtidig er du med til at cementere SAGROs vision: ”Vi skaber et stærkt og stolt landbrug”.
Du kommer naturligvis også til at arbejde sammen med SAGROs øvrige medarbejdere, embedsmænd på alle niveauer i det
politiske system, vores samarbejdspartnere og vores bestyrelser.
Vi arbejder i en uformel organisation i tæt samspil med vores medlemmer.
Du vil få udgangspunkt i et af vores huse i Esbjerg eller Billund.
Vi forventer:
• Du har indsigt i, eller kan tilegne dig viden om landbrug, landbrugs- og miljørådgivningen, og landbrugspolitik.
• Du har en uddannelse på akademisk niveau eller kan dokumentere resultater fra lignende job.
Starttidspunkt: Snarest muligt.
Ansøgningsfrist: Den 19. januar 2018.
Vi afvikler samtaler løbende og ansætter, når vi har fundet den rigtige kandidat.
Yderligere information: Politisk chef Niels Kristian Fruergaard, tlf. 4080 7200, nkf@sagro.dk
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.
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.
Læs mere på www.sagro.dk

