
TRAINEE  
I DANISH AGRO
Din start på en spændende erhvervskarriere
Har du mod på et spændende salgsrettet traineeforløb i en af 
Danmarks største landbrugskoncerner? Med opstart i oktober 
2014 kan du som Danish Agro-trainee se frem til en to-årig 
spændende, intensiv og lærerig uddannelse. Dine opgaver vil tage 
udgangspunkt i de markedsrettede og salgsorienterede funktioner 
inden for svin, kvæg eller planteavl.

Kom og hør nærmere 

Vi holder informationsmøde den 18.  juni i Karise (Køgevej 55, 
4653 Karise) og 19. juni i Galten ved Aarhus (Kornmarken 1, 8464 
Galten) - begge dage  kl. 16.30-17.30, hvor du kan høre mere om 
uddannelsen.

Tilmelding

Tilmeld dig info-mødet på hr@danishagro.dk senest den 15. juni. 
Husk at skrive hvilket møde du ønsker at deltage i. Har du ikke 
mulighed for at deltage i mødet, kan du læse mere på
 www.danishagro.dk. Du kan også skrive til hr@danishagro.dk, 
hvis du har spørgsmål om uddannelsen.  

EN DANISH AGRO TRAINEE
•  er landbrugsfaglig uddannet f.eks. som 

jordbrugsteknolog, agrarøkonom eller 

driftsleder

•   er udadvendt og interesseret i kontakt med 

andre mennesker

•  er analytisk og har evnen til at se muligheder

•  har interesse for salg og lyst til at lære nyt

•  er passioneret omkring landbrug

•  har gode kommunikationsevner

•  er interesseret i verden omkring sig

•  er mobil og fleksibel med mod på eventyr

Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber, der primært er repræsen-
te ret i landene rundt om Østersøen. Koncernen er hovedsageligt beskæftiget inden for salg af 
foder  blandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt 
køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til 
landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og  fritidsforretninger. Danish Agro Koncer-
nen beskæftiger ca. 3500 medar bejdere og vil i 2014 have en omsætning i niveauet 27-28 mia. kr.


