Direktør søges til AGROFARMER A/S
Vores nuværende direktør har efter 12 gode år i firmaet valgt at gå på pension.
Vi søger derfor en erfaren og kompetent profil, som kan overtage denne vigtige stilling.
Agrofarmer A/S blev stiftet i 2008 og er en
indkøbsforening med 39 medlemmer og en sund
økonomi. Aktierne ejes udelukkende af medlemmerne. Selskabets formål er at sørge for
indkøb af korn, foderstoffer samt mange andre
produkter til medlemmernes drift, som består
af landbrug med animalsk og/eller vegetabilsk
produktion.

DIN PROFIL:
 Min. 5 års erfaring indenfor handel med
primært foderstoffer til landbruget
 Har indblik i love og regler indenfor dette område og kunne udarbejde licitationsmateriale
 Troværdig og pålidelig med øje for en god
handel
 God orden, sans for økonomi og vant til at
læse et regnskab
 Kan arbejde selvstændigt og innovativt kombineret med nærhed og ansvarlighed
 Gode kommunikationsevner med mennesker
på alle niveauer

STILLINGEN:
 Spændende og selvstændig stilling, hvor der
er god mulighed for selv at præge indholdet
og arbejdsdagen
 Direktøren har god og nær kontakt til medlemmerne, da det er selskabets »kunder«.
 Pleje og udvikling af interne såvel som eksterne relationer
 Optimere drift, forhandlings- og strategiplaner
i samarbejde med bestyrelsen
 Sikre at projekter og handler bliver gennemført på en god og konstruktiv måde

 Udarbejdelse samt opfølgning af regnskabsrapporter og budgetter til gennemgang
med bestyrelsen
 Bogholderiet er udliciteret, opgaverne vil derfor være meget varierede med forståelse for
detaljer men også med overblik for de store
aspekter
 De fleste medlemmer befinder sig på Bornholm og enkelte på Sjælland, vi har ingen krav
hvor du befinder dig geografisk og stillingen
kan foregå fra en hjemmearbejdsplads eller
evt. lejes et kontor. Kontakten er hovedsageligt via tlf. og mail, men der vil også være
enkelte møder på Bornholm og Sjælland
Vi forventer tiltrædelse den 1/4-2021
og vil løbende holde samtaler, send derfor
gerne din ansøgning snarest muligt.
Har du spørgsmål til stillingen, er du
velkommen til at kontakte bestyrelsesformand
Tommy Westh Pedersen på tlf. 2926 4312.
Har du ovennævnte kvalifikationer og synes
stillingen lyder spændende, kan ansøgning
og CV sendes til bestyrelsesformand
Tommy Westh Pedersen,
tommy@kirkelunde.dk
senest den 06.12.2020.

Alle henvendelser
behandles fortroligt.
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