
Agrovi søger driftsøkonom

Har du helt naturligt ambitioner på dine kunders vegne? Motiveres du af at udfordre dem og stille de svære spørgsmål, 
så I sammen får optimeret virksomheden? Som vores nye driftsøkonom, er du den professionelle virksomhedsleders og 
landmands tætteste sparringspartner og er med til at styrke og udvikle bedrifterne i din kundeportefølje.

Dit primære ansvarsområde vil være driftsøkonomisk rådgivning af virksomhedersledere inden for landbruget; f.eks. budgettering, 
rådgivning ved ejendomshandler og generationsskifte og andre projektopgaver primært målrettet landmænd.

Om dig
• Relevant uddannelse på kandidatniveau eller som agrarøkonom, jordbrugsteknolog eller tilsvarende 
• Naturlig lyst til at udfordre kunderne positivt og styrke kundernes profil og økonomi
• Lyst til at påtage dig opgaver, hvor problemstillingen er kompleks og tværfaglig
• Udpræget ekstrovert og empatisk profil og trives godt med frihed under ansvar
• Ansvarsfuld og fleksibel; en udadvendt og humørfyldt personlighed vil også blive vægtet højt ved ansættelsen

Vi tilbyder
Du bliver en del af vores professionelle og velfungerende team i Hillerød i en organisation, der omfatter ca. 100 gode kollegaer. 
Du får et selvstændigt job med høj fleksibilitet og indflydelse på planlægningen af eget arbejde og gode forhold. Arbejdsmiljøet er 
uformelt med dedikerede og fagligt kompetente kollegaer, som sætter pris på godt humør.  
Ansættelsestart
Vi kalder løbende til samtale. Stillingen er på 37 timer. 

Praktiske informationer
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Niels Peter Ravnsborg på mobil 21 62 45 25 eller på 
npr@agrovi.dk. Send os din ansøgning på job@agrovi.dk mrk: ”Driftsøkonom”. Tiltrædelse snarest mulig, men vi venter gerne på 
den rigtige kandidat.
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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. 


