
Agrovi søger plantefaglig ekstern 
specialkonsulent
Hos Agrovi har vi et klart mål om at være frontløber i udviklingen af et bæredygtigt og klimavenligt landbrug. 

Noget af det vigtigste, der står for døren, er udviklingen af et klimavenligt landbrug, både nationalt såvel som internationalt. Det 
er en agenda, som Agrovi gør en dyd ud af at være involveret i. Derfor søger vi en kvalificeret plantefaglig medarbejder, der har 
interesse i klimakreditter.

Innovation af landbruget gennem samarbejde 
Hos Agrovi ser vi mulighederne for en mere bæredygtig og klimavenlig planteavl gennem alternative dyrkningsformer og innovation. 
Derfor mangler vi dig, der har erfaring med planteavl og regenerativt landbrug til primært at supportere vores faglige samarbejde 
med Agreena, som gennem salg af klimakreditter for landmænd, understøtter deres bæredygtige udvikling. 

 Vi forventer, at du:
• har erfaring med rådgivning inden for pløjefri dyrkning
• har en udpræget serviceminded profil og trives godt med frihed under ansvar
• har solid erfaring med rådgivning inden for planteavl
• har viden om klimaforandringer generelt og i forhold til landbrug
• har interesse for klimakreditter
• kan kommunikere på engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder
Du vil få en alsidig arbejdsuge som en del af vores professionelle og velfungerende team. Din primære arbejdsplads bliver i Køben-
havn hos Agreena, dog vil du også have et par dage om ugen, som planteavlskonsulent på Agrovi’s kontor i Hillerød. 
Agrovi tilbyder et selvstændigt job med fleksibilitet og indflydelse på planlægning af eget arbejde. I vores faglige miljø vil du få 
mulighed for at udvikle dine kompetencer og for at spare med dine fagligt kompetente kollegaer, som sætter pris på godt humør. 

Ansættelsesperiode
Ansættelsesstart er fra den 1. oktober 2022 med 37 timer om ugen i København.

Praktiske informationer
Du er velkommen til at kontakte planteavlschef Hans Henrik Fredsted på 2010 0096 eller hhf@agrovi.dk for yderligere informati-
on om stillingen. 
Du kan også læse mere om os på www.agrovi.dk. Send os din ansøgning mærket ”Plantefaglig ekstern specialkonsulent ” til mail 
job@agrovi.dk senest den 1. september 2022. Vi glæder os til at høre fra dig.
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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. 


