
Det bedste fra 2 systemer 
ØkologiRådgivning Danmark samarbejder tæt med 
de to ejerorganisationer Økologisk Landsforening 
og SAGRO. I SAGRO samarbejdes med de økologisk 
orienterede økonomirådgivere, og der samarbejdes 
med Økologisk Landsforening og DLBR (SEGES) om 
markedsrådgivning, nye ejerformer og projektud-
vikling.

Medlem af DLBR 
ØkologiRådgivning Danmark er netværksmedlem af 
DLBR, hvilket betyder, at vi har den fulde adgang til 
den viden og knowhow, der ligger i DLBR/SEGES-sy-
stemet. 

Største og mindste rådgivningsvirksomhed 
ØkologiRådgivning Danmark er Danmarks største 
og mindste rådgivningsvirksomhed. Vi er den største 
økologiske rådgivningsvirksomhed og rådgiver cirka 
1.000 økologiske landmænd. Vi er samtidig den 
mindste med 18 medarbejdere. Vi har dog indgåen-
de samarbejde med de 20 medarbejdere i Økologisk 
Landsforening og SAGRO, der arbejder for at under-
støtte de økologiske landmænd. Samlet er vi således 
et hold på 35-40 mand, der arbejder målrettet med 
økologiske landbrug. 

ØkologiRådgivning Danmark har til huse i Økologisk 
Landsforening i Aarhus og hos SAGRO i Billund, 
Esbjerg, Herning og Holstebro. ØkologiRådgivning 
Danmark blev dannet d. 1. jan. 2016. 

For yderligere information, se www.oerd.dk.

Til vores kontor i Billund søger vi en planterådgiver, der brænder for økologi og plan-
teavl. ØkologiRådgivning Danmark rådgiver økologiske landmænd og landmænd, der 
er på vej ind i økologien. Så her får du mulighed for at arbejde 100 pct. med økologi. Vi-
sionen for ØkologiRådgivning Danmark er, at vi vil være et økologisk fyrtårn for dansk 
landbrug. Vores rådgivere arbejder hver dag efter værdierne: passion, innovation og 
nærvær. Vi rådgiver over 25 procent af Danmarks økologiske landbrug og er i fortsat 
vækst, og derfor har vi brug for dig.

Kan du se dig selv som en del af et fagligt stærkt hold, der lyser så kraftigt, at vi i fælles-
skab viser vejen for økologiske landmænd? Så er det her, du hører hjemme.

Det gode liv for landmand og rådgiver
• Vi hjælper landmænd til faglig succes med økologi
• Vi har en uformel og humoristisk omgangstone
• Vi har et udviklende miljø

Jobbet
Vores planteteam består af 13 planterådgivere, og vi arbejder med specialisering, så 
du får mulighed for at dygtiggøre dig inden for et snævert fagområde. Samtidig arbej-
der vi bevidst med at udvikle den tværfaglige rådgivning, da den helhedsorienterede 
og tværfaglige tilgang er vigtig for den økologiske landmand. Så hvis du tænder på 
at rådgive i et tværfagligt team – så er der spændende muligheder i denne stilling. 
Den tværfaglige rådgivning omfatter ud over planter, kvæg og økonomi også den mar-
kedsmæssige rådgivning, som vi henter ind via Økologisk Landsforening.  

Din profil:
• Højt fagligt niveau inden for planteavl 
• En proaktiv tilgang til at være rådgiver
• Interesse og forståelse for økologi og det økologiske værdisæt
• Empatisk og udadvendt 
• Dygtig til at samarbejde

Sted: 
Majsmarken 1, 7190 Billund

Ansøgningsfrist:
Vi holder løbende samtaler fra slutningen af august.

Spørgsmål:
Rettes til Claus Østergaard,
cos@oerd.dk eller 20 45 74 65

Ansøg jobbet
Du kan ansøge HER.

ØKOLOGIRÅDGIVNING DANMARK SØGER EN PLANTERÅDGIVER

https://app.jobmatchprofile.com/kryuah/sagro/3x447w/okologisk-planteradgiver

