Agrovi søger bygningsrådgiver
Brænder du for byggerådgivning og har erfaring med kommunal sagsbehandling? Har du lyst til at sidde på den
anden side af skrivebordet og har ambitioner om teamledelse? Hos Agrovi kan vi tydeligt mærke, at der er godt
gang i byggeriet. Derfor har vi brug for en ny kollega til vores bygningskontor.
Vi søger en erfaren bygningsrådgiver med erfaring inden for myndighedsbehandling i landzone, og gerne med erfaring om landbrug,
som kan bidrage aktivt til vores gode udvikling. Bygningskontoret varetager en bred vifte af opgaver i forbindelse med byggeri og
anlæg på landet - herunder tegning, projektering og rådgivning i projekter, lige fra traditionelt landbrugsbyggeri til restaurering af
stuehuse. Vi har derfor brug for en erfaren medarbejder, der har lyst til at blive en del af et engageret og kompetent team på syv
kollegaer.

Om jobbet

• Rådgivning om nye tiltag i bolig og driftsbygninger på alle typer landbrugsejendomme
• Kommunal sagsbehandling og samarbejde med de relevante myndigheder
• Løsning og support til ad hoc opgaver
• Tilsyn og byggestyring kan bliver opgaver, som også kan lande på dit skrivebord

Om dig

• 3-5 års erfaring med kommunal sagsbehandling
• Indgående kendskab til planloven
• Gerne med viden om anden lovgivning i det åbne land, f.eks. Naturbeskyttelsesloven
• Interesse og engagement i opgaverne
• Er servicemindet og har lyst til at påtage sig komplekse opgaver
• Gerne interesse for landbruget og forvaltningen af det åbne land
• Gerne med interesse for eller erfaring med ledelse

Vi tilbyder

Du bliver en del af vores professionelle og velfungerende team, der omfatter ca. 100 gode kollegaer. Vi har kontorer i Hillerød,
Ringsted, Holbæk og Nørre Alslev. Din primære arbejdsplads bliver i Hillerød.
Du bliver tilknyttet Bygningskontoret, hvor du får et selvstændigt job med fleksibilitet og indflydelse på planlægning af eget arbejde. Arbejdsmiljøet er uformelt med dedikerede og fagligt kompetente kollegaer, som sætter pris på godt humør. Du kan læse mere
om os på agrovi.dk/raadgivning/bygninger-landzoner/

Ansættelsestart

Vi kalder løbende til samtale, indtil stillingen er besat. Stillingen er på 37 timer.

Praktiske informationer

Du kan få mere at vide om stillingen hos afdelingsleder Jannik Noe-Nygaard telefon 4822 5225 eller på mail jnn@agrovi.dk. Din
ansøgning mrk. ”Bygningsrådgiver” skal sendes til agrovi@agrovi.dk snarest muligt.
Den bedste løsning på jorden
Hos Agrovi leverer vi service og rådgivning til landmænd, landboere og andre erhvervsdrivende. Vores mål er at hjælpe med det, der betyder mest for vores
kunder, og den jord, de træder på. Derfor handler vores løsninger også om det, du ikke altid kan se i et regnskab eller gætte fra distancen. Det kræver nærhed
og ikke mindst nærvær. Det er det, vi taler om, når vi taler om den bedste løsning på jorden.
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