
 
”Junior” konsulent til Driftsøkonomiteamet i 
Landbrugsrådgivning Syd 
 

Vil du gøre karriere indenfor driftsøkonomi/virksomhedsrådgivning i et rådgivningshus med kunden i fokus, 

så søger vi i Landbrugsrådgivning Syd (LRS) en junior konsulent til vores driftsøkonomi team. 

Som junior konsulent vil du blive oplært i at rådgive indenfor den samlede palette af driftsøkonomiske 

opgaver med fokus på:  

- Økonomistyring (budget og budgetopfølgning for kunder)  

- Analyser af årsrapporter  

- Finansierings- og investeringsrådgivning 

- Forretningsudvikling og strategirådgivning i tæt samarbejde med virksomhedslederne 

- Øvrige driftsøkonomiske opgaver (ESG, tilskudsansøgninger, etableringsrådgivning, 

generationsskifte, kriserådgivning m.m.) 

I LRS bestræber vi os på at yde den bedste faglige rådgivning for alle vores kunder, som omfatter både store 
og små landbrug, samt mange andre erhvervsdrivende.  

Landbrugsrådgivning Syd har kontorer i hhv. Ry, Vejle, Varde, Løgumkloster, Odense og Svendborg og er 
derfor tæt på kunderne.  

Stillingen er som udgangspunkt enten på vores kontor i Løgumkloster eller Svendborg, hvor vi har fast 

arbejdsplads.  

Du får et stærkt, fagligt netværk som en del af LRS driftsøkonomiteam, som består af 3 fungerende 
driftsøkonomi konsulenter og teamleder.  

Du bliver en del af det tværfaglige miljø i hele LRS, med ca. 100 ansatte, som du kommer til at nyde godt af 

og samarbejde omkring kundernes udvikling. 

Vi forventer: 

• At du har en teoretisk og faglig baggrund med en økonomisk uddannelse samt har kendskab til 

landbrugserhvervet 

• At du har en uddannelse som jordbrugsøkonom, agrarøkonom eller en baggrund som revisor, 

erhvervskunderådgiver eller lignende 

• At du er åben og tillidsvækkende, har let ved at samarbejde med andre, og kan arbejde 

selvstændigt med opgaverne 

Vi tilbyder: 

• En arbejdsplads med uformel omgangstone og flad organisationsstruktur. 

• Fleksible arbejdstider, frihed til selv at planlægge tid og opgaver.  

• Gode muligheder for faglig efteruddannelse og personlig udvikling.  

• Attraktivt ansættelsesforhold; betalt frokostpause, god pension, forsikring og sundhedsdækning. 

• Ansættelse på fuld tid. 

• Mulighed for langsigtet indflydelse på valg af fast arbejdsplads efter oplæring 



Vi lægger vægt på langsigtet relationer, fleksibilitet og et godt arbejdsmiljø. Vi har en åben og uformel 
omgangstone, hvor værdierne tillid og trivsel er omdrejningspunktet, netop for at kunne tilbyde dig en 
spændende arbejdsplads med faglige udfordringer, der matcher dig.   

Tiltrædelse sommer 2023 – ansøgningsfrist 1. maj 2023. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til 

driftsøkonomi konsulent Rasmus Nygaard Jørgensen tlf. 4033 3238 eller chefkonsulent Rikke Kyhn, tlf. 2024 

5052. 

Så send din ansøgning og CV til jobs@lrs.dk mærket ”juniorkonsulent driftsøkonomi”. 

Se mere om os på www.LRS.dk  

Vi glæder os til at høre fra dig  

mailto:jobs@lrs.dk
http://www.lrs.dk/

