
PLANTEAVLSKonsulenten ApS 
Herningvej 23, 7300 Jelling 

 

 

Planteavlskonsulent med potentiale søges.
 

Har du fagligt potentiale til at give kvalificeret modspil til Østjyllands dygtigste 

 

Planteavlskonsulenten ApS tilbyder dig muligheden for at få ansvar for rådgivning af fremtidens 

planteproducenter. Du får muligheden for at præge udviklingen af rådgivningen i Danmark, samt 

udviklingen af hjælpeværktøjer til den enkelte

 

• Vi forventer at du kan tilpasse dine råd til den enkelte kundes mål, viden og evner.

• Vi forventer at du er beslutningsdygtig og kan overføre dette til dine kunder..

• Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt og skabe tillid til din person og din 

• Vi forventer at du vil være Planteavlskonsulent med både hjerne og hjerte.

 

Planteavlskonsulenten ApS er rådgiver primært i Vejle, Hedensted, Horsens og Odder kommune. 

Bopæl i området er en klar fordel.

 

I PlanteavlsKonsulenten ApS rådgiver vi 

 

Vi kan tilbyde stor frihed til faglig udvikling, et godt arbejdsmiljø, fleksible arbejdstider, løn efter 

kvalifikationer og på sigt overskudsdeling.

 

Du kan læse mere om Planteavlskonsulenten ApS på 

 

Send din ansøgning til kontakt@planteavlskonsulenten.dk

kontakt Finn N Jensen på tlf 20 640 112

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Planteavlskonsulent 

Finn N. Jensen 

 
 kontakt@planteavlskonsulenten.dk
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rdel. 

I PlanteavlsKonsulenten ApS rådgiver vi på ca. 25.000 ha og er 3 rådgivere.  

Vi kan tilbyde stor frihed til faglig udvikling, et godt arbejdsmiljø, fleksible arbejdstider, løn efter 
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Har du fagligt potentiale til at give kvalificeret modspil til Østjyllands dygtigste planteproducenter? 

Planteavlskonsulenten ApS tilbyder dig muligheden for at få ansvar for rådgivning af fremtidens 

planteproducenter. Du får muligheden for at præge udviklingen af rådgivningen i Danmark, samt 

Vi forventer at du kan tilpasse dine råd til den enkelte kundes mål, viden og evner. 

Vi forventer at du er beslutningsdygtig og kan overføre dette til dine kunder.. 

Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt og skabe tillid til din person og din rådgivning. 

Vi forventer at du vil være Planteavlskonsulent med både hjerne og hjerte. 

Planteavlskonsulenten ApS er rådgiver primært i Vejle, Hedensted, Horsens og Odder kommune. 

Vi kan tilbyde stor frihed til faglig udvikling, et godt arbejdsmiljø, fleksible arbejdstider, løn efter 

www.planteavlskonsulenten.dk 


