
 

 

Brænder du for grovfoderrådgivning og ledelse?  
– så er du måske vores nye teamchef 
Vi søger en dedikeret og dynamisk teamchef, der brænder for grovfoderrådgivningen. Du vil få ledel-
sesmæssigt ansvar for grovfoderteamet i planteavlsafdelingen. Du vil også blive en del af et tværfag-
ligt team på 14 teamchefer på tværs af fagafdelinger, og får ansvaret for grovfoderteamets faglige 
forankring i organisationen. 
 
Ansvarsområde: 

• Du vil få ansvar for faglig udvikling af teamets rådgivningstilbud 
• Du vil få opgave- og indtjeningsmæssigt ansvar for teamet 
• Du vil varetage den daglige personaleledelse i tæt samarbejde med afdelingschefen 
• Du vil indgå i Centrovices samlede lederteam i en aktiv og ansvarlig rolle, og med direkte refe-

rence til afdelingschefen 

Arbejdsopgaver: 
• Du har daglig fokus på at skabe rådgivningsmæssig værdi hos kunden med sans for både 

kundens og Centrovices forretning.  
• Du vil arbejde i en udadvendt og opsøgende funktion i forhold til kunder og kundeopgaver 
• Du skal sikre igangsætning, koordinering og opfølgning på det tværfaglige arbejde i samarbej-

de med den øvrige teamchefgruppe på tværs af de faglige afdelinger 
• Du er synlig overfor de medarbejdere, som du har personaleansvar for, og har fokus på den 

enkelte medarbejders udvikling i jobbet, herunder performance og uddannelse. 
• Du skal bidrage til, at medarbejderne i grovfoderteamet har en attraktiv arbejdsplads, herun-

der en spændende arbejdsdag med passende udfordringer. 
 
Vi forventer, at du: 

• er fagligt meget velfunderet indenfor området og har en relevant uddannelsesmæssig bag-
grund eksempelvis cand.scient.agro, jordbrugsteknolog/bachelor eller lign. 

• har nogle års praktisk erfaring med planteavlsfaglig rådgivning fra anden rådgivnings- eller 
kundeorienteret funktion 

• har en kommerciel indgangsvinkel og evner at rådgive i et forretningsorienteret og værdiska-
bende perspektiv 

• har lyst til at arbejde med ledelse og udvikle dig som leder i et vidensbaseret miljø (ledelses-
erfaring er ingen betingelse) 

 
Som person er du: 

• åben, udadvendt og har gode kommunikationsevner 
• vedholdende og den, der følger op på, og overholder aftaler med både kunder og kolleger 
• målorienteret med blik for at resultater skabes i tæt samarbejde med såvel kunder som kolle-

gaer 

Vi tilbyder  
• et job med ansvar og spændende udfordringer, hvor du har mulighed for at udvikle dig yderli-

gere 
• et miljø hvor et ønske om faglig og personlig udvikling er en selvfølgelighed 
• gode og fleksible arbejdsvilkår, engagerede kolleger og en uformel omgangstone i en foran-

dringsparat hverdag 

Praktiske oplysninger:  
Vil du vide mere om stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte: 
Afdelingschef for Planteavl, Leif Hagelskjær, tlf.:63621602, mobil:29615002, mail: leh@centrovice.dk 
Ansøgning og CV med relevante bilag sendes via ansøgningsportalen på vores hjemmeside 
www.centrovice.dk/landbrug/job/teamchef grovfoder inden 14. juni 2015. Tiltrædelse efter aftale. 
Din henvendelse vil blive behandlet fortroligt. 
 
Om virksomheden 
Centrovice er en professionel, fynsk rådgivningsvirksomhed med 160 dedikerede medarbejdere og en omsætning 
på ca. 100 mio. kr. Vi udspringer af landbruget og blandt vores 4.000 kunder udgør landbrugsvirksomhederne 
stadig kernen. Derudover består vores kundegruppe i stigende grad af mindre og mellemstore virksomheder inden 
for handel, håndværk og servicefag. Vi arbejder i et humørfyldt og uhøjtideligt miljø med det fælles mål at skabe 
merværdi og udvikling for vores kunder. Vi tilbyder rådgivning indenfor økonomi, finansiering, skat, HR og løn, 
ejendom og jura samt alle de landbrugsfaglige områder. Derudover lægger vi hus til ca. 200 større kurser/møder 
pr. år. Vi bor centralt på Fyn, i Vissenbjerg tæt ved den Fynske motorvej, med en filial på Ærø.   
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