
 

 

Virksomhedskonsulent med stærke strategiske kompetencer  
Centrovice i Vissenbjerg søger en dedikeret kollega med stor viden om økonomisk og strategisk 
rådgivning af landbrug og mindre erhvervsvirksomheder. Du bliver en del af vores økonomiaf-
deling, som i dag består af 90 engagerede kolleger med en forskelligartet faglig baggrund. 

 
Vi forventer, at du 

• er fagligt velfunderet indenfor det økonomiske område, gerne med en videregående ud-
dannelse på minimum tre år  

• har en veludviklet evne for forretningsudvikling. At du kan forstå den enkelte kundes virk-
somhed, markedstendenser, lovgivningsmæssige forhold og bruge det i din rådgivning. 

• har stor erfaring med kundekontakt, og brænder for at arbejde kundeorienteret  
• evner at analysere regnskabsmæssige informationer og anvende dem i et forretningsori-

enteret og værdiskabende perspektiv 
• har skabt iøjnefaldende resultater indenfor ovenstående områder indenfor landbrugs-

segmentet 
• har lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor faglig sparring på tværs af faggrene er 

en naturlig del af hverdagen  
 
Dine arbejdsopgaver og ansvarsområde vil være  

• at udarbejde og implementere planer for kundernes fremtidige forretningsmæssige mål, 
samt realiseringen af disse i samarbejde med ejer og/eller bestyrelse 

• fungere som kundeansvarlig for rådgivningsteamet omkring kunden, og samtidig udfylde 
en funktion som økonomisk rådgiver på dine specialeområder 

• at arbejde med strategisk forretningsudvikling for kunder 
• udadvendte aktiviteter i form af indlæg, messeaktiviteter, branding af Centrovice mv. 

 
Som person er du 

• stærk til at kommunikere på forskellige niveauer, og til at sikre, at et budskab er forstået af 
alle interessenter 

• netværksorienteret og opsøgende i forhold til nye kontakter og læring 
• ambitiøs og tænder på at skabe resultater for kunder, såvel som for Centrovice 
• vant til at forstå og formidle forandringer, og evner at drive forandringsprocesser 
• fleksibel i forhold til at indrette din hverdag efter arbejdsopgaverne  

Vi tilbyder : 
• et job med ansvar og spændende udfordringer 
• et miljø hvor ønske om faglig og personlig udvikling er en selvfølge  
• gode og fleksible arbejdsvilkår, engagerede kolleger og en uformel omgangstone samt 

individuel løn efter kvalifikationer 

Praktiske oplysninger:  
Vil du vide mere om stillingen eller virksomheden, er du velkommen til at kontakte Direktør Loui-
se Helmer på tlf. 6340 7133, mobil 2053 2905  eller HR-chef Anette Greve Christensen på tlf. 63 405 246, 
mobil 2361 5988 (mail ag@centrovice.dk). Ansøgning og CV med relevante bilag sendes via ansøg-
ningsportalen på vores hjemmeside www.centrovice.dk/landbrug/job  mrk. ”Virksomhedskonsu-
lent. Samtaler vil blive afholdt løbende, og tiltrædelse vil ske efter aftale.  
 
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, hånd-
værk 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 Vis-
senbjerg tæt ved den Fynske motorvej, med en filial på Ærø.   
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