
Frøavlskonsulent
Field Production

DLF Seeds A/S søger en frøavlskonsulent til Sydfyn og Langeland. 
Vi søger en frøavlskonsulent til Field Production Region West, med forventet 
tiltrædelse per 01. august 2020. Stillingen har en bred kontaktflade både internt 
og eksternt. Vi stiller høje krav til kvalitet, service og engagement. Du indgår i et 
team bestående af 9 konsulenter og en avlschef, der varetager DLF’s rådgivning i 
Jylland og på Fyn.

Vi er et uformelt team der alle arbejder med en høj grad af selvstændighed, men 
er klar til at hjælpe hinanden når det kræves.

Jobbet indeholder følgende opgaver
Som frøavlskonsulent bliver du tilknyttet en fast avlerkreds, og skal stå for firmaets 
kontakt til avlerne. Arbejdet består blandt andet i kontrakttegning, rådgivning vedr. 
dyrkning af frø, marksyn samt deltagelse i markvandringer, møder med mere.

Desuden er salg af virksomhedens produkter en del af jobbet. Dette drejer sig især 
om vinterraps og efterafgrøder. Du skal også stå for opkøb af vinterraps til oliepro-
duktion blandt dine avlere.

Din profil
Dine kvalifikationer kan være en uddannelse som jordbrugsteknolog eller 
agronom. Vi lægger vægt på at du har interesse for frøavl, og tidligere har arbej- 
det med frøavl, enten i praksis eller i rådgivningssammenhæng. Du skal desuden 
være udadvendt og initiativrig, og have lyst og evne til at arbejde selvstændigt og 
efter fastsatte mål. 

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job, i en virksomhed i stadig udvikling. 

Løn og øvrige ansættelsesvilkår efter aftale. 

Vi glæder os til at høre fra dig

Kan du se dig selv som avlskonsulent i DLF, glæder vi os til at modtage din ansøgning 
og CV så hurtigt som muligt via linket nedenfor. Vi afholder løbende samtaler. 
For yderlige information om stillingen kontakt avlschef Erling Christoffersen på 
telefon 20 33 59 10. 

https://www.jobindex.dk/jobannonce/357280/froeavlskonsulent
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