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Logistikansvarlig/Salgskonsulent
Miljøservice a/s har brug for din hjælp til at videreudvikle virksomhedens aktiviteter med fokus  
på genanvendelse af restprodukter som gødning i jordbruget. 

Hovedopgaver og ansvar
• Kontakt til entreprenører vedrørende logistikken omkring kørsel af biogødning 
• Medvirke til afsætning af biogødning (spildevandsslam) og andre restprodukter til jordbrugsanvendelse
• Medvirke ved planlægning, udspredning og lagerstyring af affaldsprodukter
• Rådgive om gødningsværdi, økonomiske fordele og lovgivning
• Deltage i den administrative styring og dokumentation jvf lovgivning 
• Dialog med myndigheder vedr. lagre og udspredning
• Gerne opdyrke nye markeder indenfor genanvendelse af gødningsholdige restprodukter

Kvalifikationer
• Gerne landbrugsteknolog eller anden landbrugsrelateret uddannelse
• Salgserfaring, gerne fra landbrugsrelateret branche 
• Evne til at tale med såvel landmænd, entreprenører og myndighedspersoner
• Du er udadvendt og har en professionel kommerciel forståelse
• Udviser troværdighed, holder det lovede og har praktiske og logistiske evner
• Overblik og gode evner indenfor planlægning og administration
• Loyal, udadvendt og hjælpsom i samarbejdet med kolleger
• Innovativ tilgang til opgaverne
• Gode formuleringsevner på et letforståeligt sprog

Du tilbydes
•  Et afvekslende arbejde med et bredt spekter af opgaver i en spændende nichevirksomhed, som er et bindeled  

mellem primært kommunale forsyninger og landmænd. Det kollegiale samarbejde i virksomheden er uformelt,  
men professionelt, med store krav til kvalitet og præcis styring af aftaler og dokumentation, samt et bredt  
kontaktnet som skal plejes.

• Gage og ansættelsesforhold forhandles individuelt efter dine kvalifikationer
• Mulighed for  personlig og faglig udvikling
• Tiltrædelse den 1. februar2017 eller snarest herefter. Arbejdssted: Vejen.
•  Ansøgning med CV bedes sendt inden den 9/1 2017 pr. mail til: mogens@miljoeservice.dk  

Yderligere oplysninger hos Mogens Jensen på tlf. 2067 7045

Hvem er vi
•  Miljøservice a/s er en solid virksomhed med et godt renommé og en anerkendt kontraktpartner for kommunale 

forsyningsselskaber og private virksomheder vedrørende anvendelse af godkendte restprodukter til gødskning af 
landbrugsarealer. Vi etablerer aftaler med landmænd samt forestår lagring, transport og udspredning på marken  
og administrerer den lovpligtige administration hermed. Vi er ISO 9001 & 14001 certificeret og medlem  
af brancheorganisationerne BGORJ og DAKOFA.

Ådalen 13 A      6600 Vejen


