
 

 

  
Er du vores nye juniorkonsulent inden for økonomi? 

 
Vi søger en medarbejder med interesse for økonomisk rådgivning af landbrug og mindre 
erhvervsvirksomheder. Brænder du for tal og for at arbejde i et stærkt, videnbaseret miljø, 
så har du muligheden for at blive en del af vores økonomiafdeling, som i dag består af ca. 
90 kolleger med forskelligartet faglig og uddannelsesmæssig baggrund. 
 
Vi forventer, at du 

• er teoretisk og fagligt velfunderet med minimum en tre-årig, videregående økono-
misk uddannelse som jordbrugsteknolog, cand.oceon.agro, HA, cand.merc. el.lign., 
gerne nyuddannet 

• er indstillet på, at der til en start er tale om en uddannelsesstilling med udgangs-
punkt i en praktisk opgavetilgang 

• har flair for kundekontakt, og brænder for at arbejde kundeorienteret 
• har lyst til at arbejde i teams med en bred, tværfaglig samarbejdsflade, hvor faglig 

sparring og fleksibilitet er en naturlig del af hverdagen 
• har en forretningsorienteret tankegang, og evner at tænke i værdi for både kunde og 

virksomhed  
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområder vil bl.a. være  

• økonomisk rådgivning af forskellige størrelser af landbrugsvirksomheder 
• udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter, budgetkontrol, investeringsberegnin-

ger og andre økonomiske kalkulationer 
• andre ad hoc opgaver som er naturligt forekommende i en økonomiafdeling 
• udadvendte aktiviteter i form af indlæg, messeaktiviteter, branding af Centrovice 

mv. 
• med tiden får du ansvaret for egen kundeportefølje og mulighed for eventuelt spe-

cialisering 
 
Som person er du 

• dedikeret og udstråler gejst og engagement i dit arbejde 
• målrettet og har viljen til at få også de svære ting til at lykkes 
• ansvarsbevidst, med blik for at arbejde både selvstændigt og i teams  
• opsøgende, udadvendt og har nemt ved at kommunikere i både skrift og tale 

 
For stillingen gælder desuden at du 

• tilbydes et job med spændende udfordringer i et stærkt kundeorienteret miljø 
• får mulighed for stor faglig og personlig udvikling i form af både kurser, opgaver og 

fagligt indhold i stillingen 
• tilbydes gode og fleksible arbejdsvilkår, engagerede kolleger og en uformel om-

gangstone, samt individuel løn efter kvalifikationer 

Praktiske oplysninger:  
Vil du vide mere om stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte: 
HR-chef, Anette Greve Christensen på tlf. 2361 5988 (mail: ag@centrovice.dk) 
 
Ansøgning og CV med relevante bilag sendes via ansøgningsportalen på vores hjemmeside 
http://centrovice.dk/landbrug/job/  mrk. Juniorkonsulent senest den 10.maj 2016. Ansøg-
ninger behandles løbende.  
 
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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