
Agrovi søger rådgiver til 
fremtidens innovative planteavl

Agrovi er i en rivende udvikling, hvor vi er optaget af fremtidens innovative planteavl, bæredygtigt landbrug og 
digital rådgivning.

Vi søger derfor en ambitiøs person, som har en stærk rådgivningsprofil indenfor fremtidens planteavl og som har indsigt i ændring 
af dyrkningspraksis. Du bliver en nøgleperson i rådgivningen af vores inden- og udenlandske kunder inden for pløjefri dyrkning. 

Meget mere end traditionel planteavlsrådgivning
Hos Agrovi har vi et klart mål om at levere den bedste rådgivning til vore kunder. Vi mangler derfor dig, som har erfaring med de 
nyeste dyrkningsformer og som har lyst til at formidle din viden til fremtidens landmand, herunder internationale landmænd. 

Vi forventer, at du:
• har erfaring med rådgivning inden for pløjefri dyrkning
• har lyst til at kommunikere din viden på diverse medieplatforme 
• har en udpræget serviceminded profil og trives godt med frihed under ansvar
• har solid erfaring med rådgivning inden for planteavl
• kan kommunikere på engelsk i skrift og tale

Vi tilbyder
Du bliver en del af Danmarks førende og mest ambitiøse rådgivningscentre inden for pløjefri dyrkning. Vi har et professionelt og 
velfungerende team, der omfatter ca. 100 gode kollegaer. Din primære arbejdsplads bliver i hovedstadsområdet. 

Du får et yderst selvstændigt job med høj fleksibilitet og indflydelse på planlægning af eget arbejde. Du bliver en del af et 
entreprenant og uformelt miljø, med dedikerede og fagligt kompetente kolleager. 

Ansættelsestart
Vi afholder løbende samtaler. Stillingen er på 37 timer. 

Praktiske informationer
Du er velkommen til at kontakte planteavlschef Hans Henrik Fredsted på 20 10 00 96 eller hhf@agrovi.dk for informationer om 
stillingen. 

Du kan også læse mere om os på www.agrovi.dk. Send din ansøgning mærket ”Rådgiver Innovativ planteavl” til job@agrovi.dk. 
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. 


