HortiAdvice søger

Miljørådgiver
- til væksthusproduktionen i Danmark
Væksthusgartneribranchen i Danmark er i gang med
en spændende miljøomstilling. Gartneribranchen
søger derfor en initiativrig miljørådgiver, der
selvstændigt kan hjælpe væksthusgartnerierne med
rådgivning indenfor miljølovgivningen.

• Erfaring med rådgivning af virksomheder og dialog

Stillingen slås op i samarbejde med brancheforeningen Dansk Gartneri, men ansættelsen vil være hos
HortiAdvice. Der vil være tæt dialog med brancheforeningen på opgaveløsningen.

Vi tilbyder
• Spændende og udviklende job med mulighed for
selv at sætte sit præg på jobbet
• Ambitiøs, men uformel organisation
• Uformel og humoristisk atmosfære, hvor god
omgangstone vægtes højt
• Rummelige kontorfaciliteter

Viden om dansk miljølovgivning, særligt miljøbeskyttelse, er en nødvendighed. Måske har du erfaring
fra et lignende job i kommuner eller rådgivende
virksomheder indenfor miljø. Kendskab til væksthusproduktion er en fordel, men ikke afgørende. Der
vil være oplæring og sparring med det eksisterende
rådgivningsteam i HortiAdvice og Dansk Gartneri.
Arbejdsopgaver
• Faglig rådgivning hos væksthusgartnerierne
• Dialog med kommunernes miljøafdelinger
• Dialog med Dansk Gartneri
• Afholdelse af møder og kurser for gartnere
• Formidling via vores fagblad og nyhedsbreve
• Planlægge og udføre udviklingsprojekter i
samarbejde med producenter og andre
samarbejdspartnere

med kommuner

• Udadvendt, initiativrig og selvstændig
• Flair for skriftlig og mundtlig formidling
• Kørekort til bil og interesse i at være på farten

Placering
Fyn hos HortiAdvice i Odense. Jobbet indebærer en
del kørsel især på Fyn, men også Sjælland og Jylland.
Har du spørgsmål til stillingen, så tøv ikke med at
kontakte Thomas Skovgaard Lund, HortiAdvice
(8740 5455 / tol@hortiadvice.dk) eller Anne Fabricius,
Dansk Gartneri (3339 4550 / afa@danskgartneri.dk).
Tiltrædelse: 1. august 2021 eller efter aftale.
Ansøgning sendes elektronisk til koordinator
Tine A. Jensen på taj@hortiadvice.dk.
Ansøgningsfrist den 15. juni 2021 med samtaler
i uge 26.

Kvalifikationer
• Relevant uddannelse som f.eks. miljøingeniør,
miljøteknolog eller tilsvarende
• Indgående kendskab til miljølovgivningen i
Danmark, særligt miljøbeskyttelsesloven

HortiAdvice yder plantefaglig rådgivning til hele gartnerierhvervet, herunder producenter af frugt,
grønt, prydplanter samt til planteskoler. Vi er 30 ansatte med hovedkontor i Odense.
Læs mere på www.Hortiadvice.dk.

