Råvareanalytiker
søges til AgroMarkets a/s

Vi har travlt med at rådgive danske landmænd med at købe
og sælge råvarer og har derfor brug for en ny medarbejder
med et solidt kendskab til handel med landbrugsråvarer.
Bag os står 17 ejere fra Dansk Landbrugsrådgivning, som du vil få et tæt samarbejde med.
Du skal bl.a. hjælpe vores godt 30 dedikerede
AgroMarkets konsulenter rundt om i landet
med at sætte handel med råvarer på dagsordenen hos deres kolleger og kunder. Så du
skal brænde for råvarer.
Ud over det er dine vigtigste opgaver og kompetencer:

Råvareanalyser og anbefalinger

Vi har i dag nogle af Danmarks dygtigste råvareanalytikere, men vi kunne godt bruge en mere
til at opbygge og vedligeholde markedskendskabet til udvalgte råvarer og deres prissætning.
Så en baggrund inden for grovvarebranchen vil
være en fordel.

Kontakt med Danmarks
dygtige landmænd

Du skal understøtte og aktivere vores landmandskunder i brugen af AgroMarkets’
anbefalinger om køb og salg af råvarer. Derfor
forventer vi, at du også har en faglig indsigt i
husdyrproduktion og planteavl.

Certi�iceret rådgivning

I samarbejde med Fondsmæglerselskabet Seges
Finans & Formue a/s rådgiver vi vores kunder
om bl.a. optioner og futures og udarbejder
råvare- og �inansstrategier. Du skal

derfor være indstillet på at blive certi�iceret
iht Finanstilsynets krav.

Tilgængelig og synlig

Vi er en lille organisation med en stor kontakt�lade. Vi mødes bl.a. med �lere hundrede landmænd �lere gange om året, når vi a�holder vores
populære erfa-møder. Vores arbejdsliv er ude
blandt mennesker, så du skal have en naturlig
interesse for at kommunikere med mange.
Hver eneste dag.

Løn og arbejdstid

Vi venter gerne på den rigtige, og lønnen
fastsættes ud fra kvali�ikationer. Du arbejder
hjemmefra, og verdens råvaremarkeder
bestemmer din arbejdstid. Men du må gerne
arbejde på deltid, hvis det passer dig bedst.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning,
der skal sendes til direktør
Lene Krüger
senest den
1. april på
lek@agromarkets.dk.
Hun svarer
også gerne
på spørgsmål
på telefon
21632863.

AgroMarkets a/s . Erhvervsparken 1
9700 Brønderslev . T: +45 5365 6853
agromarkets@agromarkets.dk . agromarkets.dk

AgroMarkets a/s har siden 2005 rådgivet danske landmænd om råvarehandel og �inans. Via tæt kontakt med markedet, vores SMS-service med købs- og salgssignaler, nyhedsbreve, tekniske og fundamentale analyser samt råvarepriser på www.agromarkets.dk. Vores råvarestrategier og formuerådgivning bruges af mange landmænd til at skabe en
tryg hverdag og gode resultater.
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