
Om Agri Nord
I Agri Nord er vi stolte af at hjælpe landbruget til sund vækst gennem kvali� ceret rådgivning. Det gør vi ved at give vores ca. 160 
medarbejdere mulighed for at gøre det, de er gode til og brænder for – så også de kan vokse. 

Vi tror på tillid, og at den enkelte er bedst til at planlægge eget arbejde. Hos os går frihed og ansvar hånd i hånd. Det gælder uanset, 
om man løser en opgave alene eller sammen med gode kolleger, som ofte kan komme fra helt andre fagområder end ens eget. Vi går 
ikke så meget op i stjerner på skulderen og stramt bundne slips. For os er det vigtigste, at vi gør tingene ordentligt. Dørene er åbne, 
og har du en god ide, bliver der lyttet – og så er der meget kort vej fra tanke til handling. At opskriften virker, kan vi heldigvis se i vores 
trivselsmålinger og i vores regnskaber. For de står � ot i blomst. Skal du vokse sammen med os, så besøg agrinord.dk/job

Har du en videregående uddannelse med vægt på planteavl? Kan du samtidig lide at se din personlige indsats blive forvandlet til synlige og 
målbare resultater hos kunderne, så er dette job skræddersyet til dig. Du skal overtage en meget veldrevet kundeportefølje fra en kollega, som 
efter 38 år har valgt at gå på pension. Dog ikke før, at du er blevet ført godt ind i jobbet og kunderne. Du kan også se frem til at blive en del af et 
virkelig godt team, hvor lysten til at hjælpe hinanden går hånd i hånd med lysten til, at prøve nye ting af til gavn for kunderne. 

Kundernes bedste ven og betroede rådgiver fra markplanlægning til regler og ansøgninger
Hvordan får den enkelte kunde mest muligt ud af netop sin bedrift? Hvilke afgrøder har det største perspektiv på de pågældende jordområder? 
Hvilke dyrkningsmetoder giver bedst mening? Kan vi med fordel inddrage nye teknologier og metoder som fx præcisionsfarming og reduceret 
jordbearbejdning? Hvordan sikrer vi øvrigt, at vi ikke snyder os selv/kunden i de komplekse regelsæt omkring fx EU-støtte? 

Som rådgiver er du den, der kommer med svarene. Du skal selvfølgelig ikke vide alt. Dels er du omgivet af en hel stribe erfarne og vidende kolleger, 
dels har vi et godt samarbejde med SEGES Innovation, der hjælper os med at være på forkant. 

Dine primære opgaver bliver at:
• Rådgive kunder om markplanlægning
• Rådgive kunder om regler med en vis vægt på EU-regler
• Udarbejde ansøgninger for kunderne 
• Rådgive om jordbearbejdning og løse problemer i marken, fx omkring præcisionsfarming og reduceret jordbearbejdning
• Undervise i erfa-grupper og holde oplæg på stormøder
• Holde dig opdateret på nye muligheder og herunder være bindeled mellem vores samarbejdspartner SEGES Innovation og kunderne 

Du bliver tilknyttet vores planteavlsteam på Hobrokontoret og besøger så kollegerne i Aalborg med mellemrum for at dele viden og bygge 
relationer. 

Stor interesse for planteavl og lyst til rådgivende dialog 
Som konsulent er du den, der kommer med svar og ny inspiration. Du skal derfor kunne lide dialogen og herunder have det faglige fundament på 
plads. Samtidig skal du trives i en rolle, der kombinerer arbejdet i marken med skrivebordsarbejde inklusive komplekse regler og ansøgninger, hvor 
der skal være styr på detaljerne. Derudover skal du kunne sætte kryds ved:

• Uddannelse som agronom eller en lignende videregående uddannelse
• Nogle års erfaring med lignende opgaver – behøver ikke være præcis samme jobtype
• Konkret viden om jordbunden i marken
• Egen bil og gyldigt kørekort – du får kilometerpenge efter statens takster

Dit nye team
Du bliver del af vores konsulentteam inden for planteavl, hvor vi er 23 gode kolleger. Stemningen er god, og der er stor vilje til at hjælpe og 
dele viden. Vi er alle meget optaget af innovation og ny udvikling samt selvfølgelig, hvordan vi kan få ny viden ud og gøre en forskel i kundernes 
marker. Vi plejer at sige, at vores opgave er at gøre kunderne lykkeligere og rigere. 

Kontakt og ansøgning
Send venligst din ansøgning med CV mærket ”Planteavlskonsulent” til job@agrinord.dk. 

Ansøgningsfristen er den 19. februar, 2023.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent planteavl, Flemming Floor Jensen på 2099 3414 eller FFJ@agrinord.dk.  

Vi glæder os til at høre fra dig. 

Planteavlskonsulent  
– salgsafgrøder for 
store planteavlere  
Vil du have dine egne kunder og arbejde med 
ny viden som fx præcisionsfarming?


