
KHL’s mål er al� d at give kunden en god solid og udviklende 
rådgivning. 

Vi har de seneste år oplevet en � lgang af kunder, der ønsker 
rådgivning fra KHL-Planteavl.

Derfor søger vi nu to nye planteavlskonsulenter som har lyst 
� l at blive en del af den holdånd og teamspirit som KHL er 
kendt for.

Vi søger: 
Planteavlskonsulent med høj faglig profi l

Vi søger et fagligt fyrtårn inden for salgsafgrøder � l at supplere 
vores rådgivningsteam, og som
• udviser brændende interesse for planteproduk� onen
• brænder for rådgivning af kunden på et højt fagligt niveau
• kan varetage komplekse problems� llinger og løse dem
• har interesse for at udvikle frem� dens rådgivning og 

landmænd

Specialistområder inden for pløjefri dyrkning, frøgræs eller 
dri� søkonomi kunne være interessant, men ingen be� ngelse. 
Uddannelse: Jordbrugsteknolog, Agronom eller lignende

Vi søger:
Ung planteavlskonsulent eller -tekniker

Vi søger en person med masser af gå-på-mod. 
• Mange års erfaring er ikke nødvendigvis et krav – vi er klar 

� l at give dig en god oplæring. 
• Interesse inden for eksempelvis grovfoder, præcisionsjord-

brug eller pløjefri dyrkning kunne være interessant, men er 
ikke et krav.

Uddannelse: Jordbrugsteknolog, Agronom eller lignende 

KHL som arbejdsplads: Høj grad af frihed og selvstændighed 
kombineret med nærhed og teamwork

I KHL har vi samlet alle vores medarbejdere på et fælles kontor 
tæt på motorvejsne� et i Kolding. Det betyder, at vi har et godt 
kendskab � l hinanden - og hinandens kunder. 

Vi er meget bevidste om at vidensdelingen, fællesskabet og 
holdånden kommer ved at mødes fysisk på kontoret. Da KHL 
har kunder over et stort geografi sk område i Jylland og på Fyn, 
accepterer vi dog et vist omfang af hjemmearbejde. 

Du bliver en del af en spændende organisa� on, der er drevet 
af nærhed og viljen � l at fi nde den bedste løsning for kunden. 
Derfor er du serviceminded, åben og udadvendt, ligesom dit 
gode humør, samarbejdsevne og rolige overblik i pressede 
situa� oner bidrager posi� vt � l vores fl ade organisa� onskultur 
og uformelle omgangstone.

På planteavlskontoret er vi kendt for fællesskabet og for at 
hjælpe hinanden. Vi holder af at gå på arbejde og elsker en god 
historie eller et godt grin blandt kollegaerne. Vi arbejder uden 
personlige budge� er, men arbejder som et hold der skal nå et 
fælles mål. 

Til gengæld giver vi muligheden for, at den enkelte medarbej-
der selv kan skabe sin pla� orm med en høj grad af frihed � l at 
tage selvstændige beslutninger.

Vi � lbyder fl eksible arbejds� der, gode muligheder for e� erud-
dannelse og løn e� er a� ale og kvalifi ka� oner.

Tiltrædelse hur� gst muligt –  f.eks. den 1. november 2020. Vi 
holder derfor løbende samtaler, og venter også gerne på den 
re� e.

Ansøgning og kontakt
Ansøgning og CV sendes � l HR-chef Marie Kock Pedersen 
på mkp@khl.dk

Har du spørgsmål � l en af ovennævnte s� llinger, er du 
velkommen � l at kontakte Planteavlschef Anders Smedemand 
Musse på 5120 1726 eller asm@khl.dk

KHL søger to planteavlskonsulenter
Har du en stor og brændende interesse for planteavl? Lyst � l at lære fra dig? Til 
at arbejde med kunder som skal tackles vidt forskelligt? Så har du nu en unik 
mulighed for at blive en del af KHL planteavl. 
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