Agrovi søger strategisk rådgiver til
voksende internationalt marked
I Agrovi ønsker vi at ekspandere vores internationale aktiviteter og sikre os en central rolle i den strategiske og
praktiske udvikling af fremtidens landbrug.
Derfor søger vi en yderst ambitiøs profil, til at levere værdifulde løsninger for både kunden og Agrovi. Du bliver ansvarlig for at
udvikle og vækste vores internationale forretningsmodel samt gennemføre salg, strategisk rådgivning og implementering til fremtidens landbrug. Du kan identificere relevante beslutningstagere og kan opbygge stærke kunderelationer.

International rådgivning

Hos Agrovi har vi et klart mål om at være internationalt markedsledende inden for både salg, rådgivning og implementering af
fremtidens dyrkningsformer. Du kommer til at spille en central rolle i hele kunderejsen og den strategiske rådgivning, hvor du
trækker på dine egne erfaringer inden for drift og udvikling af forretningsmodeller.

Vi forventer, at du:

• har erfaringer med strategisk implementering i internationale virksomheder
• har landbrugsfaglig indsigt og erfaring med driftsledelse
• har erfaring med salg og rådgivning i internationalt regi
• er en innovativ forhandler og en strategisk menneskekender
• kommunikerer på engelsk på forhandlingsniveau

Vi tilbyder

Du bliver ansat i ét af landets førende og mest ambitiøse rådgivningscentre inden for pløjefri dyrkning. Din primære arbejdsplads
vil være i hovedstadsområdet, men rejseaktivitet (i Europa) vil også forekomme. Du får et yderst selvstændigt job, hvor du bliver
fyrtårnet, som kan løfte salg og strategisk implementering til internationale kunder til et helt nyt niveau.

Ansættelsestart

Forventet start 1. december eller snarest derefter. 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 ”Strategisk rådgiver Planteavl” til job@agrovi.dk
senest den 15. oktober 2021. Vi glæder os til at høre fra dig.

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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