
 

Syddansk Kvæg søger kvægkonsulent 

Vi har travlt i Syddansk Kvæg og søger en kvægkonsulent, som brænder for målrettet 
optimering af bedriften med udgangspunkt i besætningen og med fokus på resultater. 

Vores nye kvægkonsulent er udadvendt og klar til at møde nye kunder, og du er god til at pleje 
relationer med eksisterende kunder. Det er en fordel, hvis du har erfaring og er vant til at færdes på 
staldgangen, og du skal kunne se dig selv som rådgiver til fremtidens kvægbruger, hvor brug af 
teknologier og specialviden er en hel naturlig del af hverdagen. 

Den ideelle kandidat: 

- en uddannelse som agronom, agrobiolog, jordbrugsteknolog eller lignende videregående uddannelse 

- har mod til at udfordre kunden og status quo, når der er brug for det 

- ser nye teknologier som spændende værktøjer i rådgivningen 

- er en teamplayer, der ser synergier i tværfagligt samarbejde 

- har gode kommunikationsevner i skrift og tale 

- er selvdreven og har lyst til vækst & udvikling 

- er fleksibel i forbindelse med sæsonudsving 

- har lyst til at lære – resten af livet 

 

Syddansk Kvæg tilbyder: 

- ordnede ansættelsesforhold 

- passionerede kollegaer, som brænder for erhvervet og for at gøre en forskel ude ved kunderne 

- god introduktion og oplæring tilpasset den enkelte 

- selvstændigt job med indflydelse på egen hverdag 

- attraktiv lønpakke 

- åben og nærværende ledelse 

 

Vores medarbejdere er det vigtigste aktiv, vi har. Derfor skaber vi rum til personlig udvikling og 
uddannelse i et fleksibelt ansættelsesforhold, hvor du har stor indflydelse på egen arbejdsdag. 

Vi har en solid plads i rådgivningsbranchen, og er kendt for at skabe værdi sammen med vores kunder, 
hvor kærlighed til køer har en central plads i dagligdagen. Vi oplever vækst og vil gerne være med til at 
sætte vores præg på fremtidens kvægrådgivning. 

Søg stillingen 

Vi inviterer løbende til samtaler og ønsker at besætte stillingen snarest. Vi vil glæde os til at modtage 
din ansøgning, og alle henvendelser behandles fortroligt.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af Syddansk Kvæg, Thorkild 
Chr. Moos på 3045 5506 

Ansøgning med bilag mailes til Jytte Thygesen på slf@slf.dk 
 
 

Læs mere om Syddansk Kvæg på www.sd-k.dk 
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