
 

 

 

Brænder du for Planteavl og tæt kundekontakt? 

Erfaren planteavlskonsulent søges til Ry 

Landbrugsrådgivning Syd søger en planteavlskonsulent - gerne med erfaring – til vores team af 

planteavlsrådgivere. Stillingen er opslået med udgangspunkt fra vores kontor i Ry, hvortil der er tilknyttet 

en kundeportefølje. 

Få et stærkt netværk 

Som en del af LRS planteavlsafdelingen får du et stærkt, fagligt netværk. Planteavlsafdelingen består af 14 

medarbejdere i hhv. Ry, Vejle, Varde, Løgumkloster, Odense og Svendborg. Du bliver også en del af det 

tværfaglige miljø, med ca. 105 ansatte i LRS fordelt på de ovenstående kontorer.  

I planteavlsafdelingen holder vi ugentlige videomøder og sparrer pr. telefon, WhatsApp og mail. Derudover 

holder vi jævnligt afdelingsmøder og personalemøder.  

Vores ambition er at yde den bedste faglige rådgivning til alle vores kunder, der både omfatter landmænd, 

landboere og andre erhvervsdrivende. Landbrugsrådgivning Syd har kontorer tæt på kunderne, så 

rådgivning bliver nærværende.  

Din profil 

• Du har en relevant uddannelse som jordbrugsteknolog, agronom eller lignende 

• Du har erfaring inden for planteavlsrådgivning 

• Du har en udpræget serviceminded profil og trives godt med frihed under ansvar 

• Du arbejder struktureret og effektivt 

• Du vægter samarbejde og vidensdeling højt  

 

Vi tilbyder - et fuldtidsjob med ansvar, masser af spændende udfordringer og gode muligheder for både 

personlig og faglig udvikling. Hos Landbrugsrådgivning Syd er medarbejderne med på råd ift. beslutninger 
og udvikling, og du har selv mulighed for at påvirke og planlægge din arbejdsdag. Vi tilbyder løn efter 
kvalifikationer samt ekstra feriedage, betalt frokostpause, flekstid og hjemmearbejdsdage 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Rikke Kyhn på tlf. 2024 5052. 

Sådan søger du stillingen 

Send din ansøgning og dit CV att.: Rikke Kyhn på jobs@lrs.dk eller til Landbrugsrådgivning Syd, Helsingørvej 

6, 7100 Vejle mærket ”Planteavlskonsulent Ry”. Vi indkalder løbende kandidater til samtale.  Ansøgninger 

behandles fortroligt. Vi glæder os til at høre fra dig. 
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