Er du vores landbrugskunders nye driftsøkonom?
Hos Agrovi leverer vi service og rådgivning til landmænd, landboere og andre erhvervsdrivende.
Lige nu søger vi en driftsøkonom, der vil brænde for at hjælpe vores landbrugskunder med gode
løsninger på deres individuelle økonomiske forhold. Opgaverne omfatter alt inden for økonomisk
og strategisk rådgivning - lige fra strategisk sparring og forretningsudvikling til udarbejdelse af
konkrete materialer som bl.a. budgetter, analyser, rentabilitetsberegninger, økonomistyring samt
virksomhedsplaner.
Vil du være med til at levere de bedste løsninger på jorden?
Hos Agrovi har vi et klart mål: At hjælpe med det, der betyder mest for vores kunder og for den
jord, de træder på. Det kræver nærhed og nærvær. Og det kræver, at vi har de bedste
medarbejdere. Mennesker der ved, at gode løsninger kræver mere end et hurtigt kig i regnskabet
og et gæt fra distancen. Vi vokser i øjeblikket og har ambitiøse mål, men det lykkes ikke uden de
rigtige personligheder. Er det dig?







Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau eller som agrarøkonom,
jordbrugsteknolog eller tilsvarende
Du har en naturlig lyst til at udfordre kunderne positivt og være den, der bidrager til at
styrke kundernes profil og økonomi
Du har lyst til at påtage dig opgaver, hvor problemstillingen er kompleks
Du er motiveret af at have din egen kundeportefølje og et tæt samarbejde med kunden
Du har en udpræget serviceminded profil og trives godt med frihed under ansvar
Du synes det er spændende at arbejde tværfagligt sammen med dygtige kolleager.

Du bliver en del af et kundeorienteret og professionelt samarbejde, med ca. 90 engagerede og
hjælpsomme kollegaer.
Vi er stolte at have en flad, uformel, udviklingsorienteret organisation og en åben kultur, hvor
nærhed og nærvær, tillid, troværdighed og faglig stolthed er blandt vores kerneværdier.
Vi har kontorer i Hillerød, Ringsted, Holbæk og Nørre Alslev. Vi finder sammen ud af, hvor netop
din base skal være i det daglige. Der er muligheder for hjemmearbejdsplads og vi har fleksible
arbejdstider.

Praktiske informationer
Du kan læse mere om os på www.agrovi.dk. Send os din ansøgning mærket ”Driftsøkonom” til
mailadressen job@agrovi.dk. Vi kalder løbende til samtale, så send din ansøgning hurtigst muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Du er også velkommen til at kontakte direktør Niels Peter Ravnsborg på 4822 5200 eller
npr@agrovi.dk for at få yderligere information om stillingen, Agrovi - og om hvordan vi kan passe
sammen.

