Planterådgivere
SAGRO Planter & Miljø søger planterådgivere til Herning/Holstebro
Planterådgivere søges til Herning /Holstebro. Er du den rette til opgaven, så er vi fleksible mht. arbejdssted.
Beskrivelse af jobbene:
Grovfoder:
Du får brug for din faglighed og din evne til at bygge relationer. Din rolle er at løse opgaver, så det skaber værdi for kunderne og for
SAGRO. Derfor er handlekraft og engagement to karakteregenskaber, vi er særligt på udkig efter. Vi tilbyder et motiverende og inspirerende fagligt miljø, hvor du løser dine opgaver i samarbejde med de øvrige rådgivere i Grovfoder, Kvæg og Økonomi & Strategi.
Salgsafgrøder:
Vi fremelsker specialkompetencer, og der er plads til et fyrtårn inden for salgsafgrøder. Du får rig lejlighed til at dyrke det speciale, du
kommer med. Gerne tværfagligt i hele SAGRO. Du vil finde en stor og engageret salgsafgrødeafdeling, hvor du får rig mulighed for sparring og udvikling omkring de kunder, du får ansvar for.
Beskrivelse af afdelingen
SAGRO Planter & Miljø rådgiver og varetager landmandens interesser i tykt og tyndt. Vi udfordrer ham og møder ham med nye ideer, så
der skabes værdi hele vejen rundt i hans virksomhed. Som rådgivere skal vi se på hele landbrugsbedriften for at understøtte en udvikling,
hvor ny teknologi og nye metoder skal implementeres.
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 har en relevant erfaring at trække på.
Tiltrædelse snarest. Løn og ansættelsesvilkår efter aftale.
For yderligere info – kontakt: Afdelingschef Hans Jeppe Andersen på 2557 9840 eller hja@sagro.dk
		
Afdelingsleder Michael Troelsgård, Grovfoder, på 4091 3076 eller mtn@sagro.dk
		
Afdelingsleder Chr. Hansen, Salgsafgrøder, på 2043 8125 eller cha@sagro.dk
Ansøgningsfrist: Vi holder løbende samtaler, og ansætter når vi finder den rigtige.
Søg 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

