
Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvare-

selskab med en årlig omsætning på 2,3 mia. kr.

Med fokus på praktisk innovation udvikler og leverer vi 

kvalitetsfoderløsninger til konventionel, økologi og non-gm m.v. 

Samtidig investerer og engagerer Vestjyllands Andel sig i den grøn-

ne omstilling - under behørig hensyntagen til klima, 

vandmiljø, fossil reduktion og dansk landbrug.

 

Vestjyllands Andel har ca. 4.000 medlemmer

og beskæftiger over 200 medarbejdere.

www.vja.dk

I Vestjyllands Andel har vi forrygende travlt med at 

servicere kunder inden for rådgivning og salg af plante-

relaterede landbrugsprodukter. Fremtiden ser spæn-

dende ud for dansk planteproduktion, og derfor kunne 

vi godt bruge en ekstra hånd.

Vi søger en stærk faglig profil til plantegruppen, som 

sammen med en kollega kommer til at være VA’s 

”faglige fyrtårne” ift. den plantefaglige viden. Trives du 

i en hverdag med salg, service og rådgivning, så er det 

muligvis dig, vi står og mangler!

Primære arbejdsopgaver:

Du kommer til at tegne den faglige retning internt 

og eksternt på planteområdet for VA, hvor du klæder 

salgsorganisationen på med den rette faglige ballast. 

Samtidig varetager du rådgivning og salg over for din 

egen kundegruppe, der vil bestå af større specialisere-

de planteproducenter.

Du bliver desuden tovholder på ERFA-grupper, mark-

demonstrationer og udarbejdelse af nyhedsbreve, lige-

som forretningsudvikling vil blive en del af din hverdag. 

Bl.a. med fokus på lokalt produceret protein og plante-

baserede fødevarer, som VA aktivt går ind i.

Det forventer vi af dig:

Du har måske nogle års erfaring fra et tilsvarende job i 

grovvarebranchen eller fra en leverandør- eller råd-

givningsvirksomhed. Du har værktøjskassen i orden, et 

kommercielt fokus, en stor viden på planteværnsområ-

det, og en nysgerrighed på den grønne omstilling. 

Du skaber langvarige relationer, og du ser helst, at en 

handel skal have et positivt udbytte for både køber 

og sælger. Du har gode kommunikations- og samar-

bejdsevner, og det gør da heller ikke spor, hvis du har 

et smittende humør.

Det tilbyder vi:

En spændende, selvstændig stilling og gode karrieremu-

ligheder i en udviklingsorienteret virksomhed med højt til 

loftet samt et godt arbejdsklima.

I Vestjyllands Andel står vi sammen om fælles mål, og vi 

samarbejder i dagligdagen tæt med dygtige kolleger inden 

for salg, logistik og produktudvikling. Vi er praktisk innova-

tive og søger løsninger til gavn for kunderne. Det tror vi er 

årsagen til, at vi også fremadrettet vil være en foretrukken 

samarbejdspartner for dansk landbrug.

Sådan søger du jobbet:

Lyder ovenstående som et job for dig? Det håber vi og ser 

frem til at modtage din ansøgning via job@vja.dk mærket 

”salg og rådgivning”. Har du spørgsmål til jobbet,

er du velkommen til at kontakte CPO Jeppe Tokkesdal på 

tlf. 51382969.

Vi behandler ansøgninger og indkalder til jobsamtale lø-

bende. Så send din ansøgning til os hurtigst muligt!

         Viden om VA:

 

Stillingsopslag
”Fagligt fyrtårn” søges til VA´s plantegruppe


