
Agrovi Business søger handelsansvarlig 

Agrovi Business handelsfællesskab varetager medlemmers indkøb af råvarer, handelsvarer, energi og meget andet ved at samle 
store mængder og på det grundlag forhandle vilkår og priser med leverandører. Resultatet for medlemmerne er gunstige priser 
og vilkår samt en nemmere handel uden prisjagt. Vi har en klar strategi om yderligere vækst på det danske marked, men  
handler også gerne internationalt. 
 

Vi har brug for dig, der er interesseret i landbrug og handel 
 

Agrovi Business er et nationalt handelsfællesskab, der varetager køb og salg for landbrug i hele landet. Vi er midt i en rivende  
udvikling, hvor vores handel øges med et stigende antal medlemmer. Derfor søger vi en ambitiøs handelsansvarlig, der kan  
supplere vores team. Dit primære ansvarsområde vil være indkøb og kontakt til leverandører inden for både planteavl og  
husdyrproduktion.    

Vi forventer, at du 
• har erfaring med indkøb til landbrug 
• har relationer i markedet 
• har kendskab til råvarer og salgsafgrøder 
• har en serviceminded profil 
• kan kommunikere i skrift og tale, både på dansk og engelsk 

Dine arbejdsopgaver 
• Kontakt til leverandører med forhandling og vedligeholdelse af aftaler 
• Strategisk indkøb - planlægning, effektuering, logistik m.v.   
• Kommunikation med medlemmer 
• Udvikling af nye muligheder for handelsfællesskabet 

Vi tilbyder 
Vi har medarbejdere flere steder i landet, og dit arbejdssted kan derfor være fleksibelt. Du får et selvstændigt job med stor  
frihed og indflydelse på planlægningen af eget arbejde. Arbejdsmiljøet er  uformelt med dedikerede og gode kollegaer, som sætter 
pris på godt humør. Stillingen er en fuldtidsstilling.  

Ansættelse start 
Vi mangler dig nu og ansætter, når den rigtige kandidat er der, men kan også vente, til du er klar. 

Praktiske informationer 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Lars Møller Andersen på 40 38 39 10 eller på  
lma@agrovibusiness.dk, hvor du også sender din ansøgning til. Vi glæder os til at høre fra dig snarest muligt. 
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