
Vil du være med til 
at gøre en forskel?

Da vores frøavlskonsulent på Sydsjælland har 
søgt nye udfordringer, søger vi en dygtig og 
innovativ M/K som hans a� øser. Vi håber du 
kan starte i jobbet hurtigst muligt. 
Du skal først og fremmest være med til at 
fastholde et højt service- og rådgivningsniveau 
over for frøavlerne inden for dyrkningsteknik, 
kontrahering og certi� cering af frøarealer 
m.m. Du overtager en stor avlerportefølje 
på Sydsjælland og Lolland/Falster, som skal 
serviceres, vedligeholdes og udbygges.  

Du skal være passioneret 
omkring frøavl og du trives 
med at være »i marken«

Du har en landbrugsmæssig uddannelse og 
en grundig erfaring med planteavl – enten 
fra at have arbejdet med frøavl i praksis, fra 
rådgivningsbranchen eller anden tilknyttet 
branche. Som person er du udadvendt af natur, 
trives med at være i marken og motiveres af at 
opbygge relationer og yde rådgivning, der gør 
en forskel. Med udgangspunkt i hjemmekontor 
evner du at arbejde selvstændigt, planlægge 
din egen hverdag og prioritere opgaverne. 
Du er robust, vedholdende, løsningsorienteret, 
struktureret og har det godt med at komme 
helt ned i detaljen, når det gælder rådgivning. 
Du bor formodentlig i området.

Bliv en del af en virksomhed med et godt 
renomme og et team med høj faglig 
stolthed, der har fokus på fortsat stigende 
frøudbytter og tekniske frøkvaliteter.

Du bliver del af en international virksomhed 
og et team bestående af syv kompetente 
frøavlskonsulenter og en avlschef, der har en 
høj grad af teamspirit. Med udgangspunkt i 
dit eget område arbejder du under frie ram-
mer, hvor din indsats er målbar og har direkte 
og synlig effekt for både virksomheden og 
frøavlerne. 

Hvis du vil høre mere om stillingen, kan du 
kontakte avlschef Carsten Jørgensen på 
2466 2418. Ansøgninger bedes sendt til: 
carsten.jorgensen@dsv-froe.dk

Alle ansøgninger vil 
blive behandlet fortroligt.

Frøavlskonsulent
Sjælland - Lolland/Falster 
- rådgivning, der gør en forskel

DSV Frø Danmark A/S er et datterselskab af Deutsche Saatveredelung AG, som har hovedsæde i Lippstadt i Tyskland og 
er en af Europas førende planteforædlere indenfor korn, raps, græs- og kløverfrø og efterafgrøder. Vi er 700 medarbejdere 
i koncernen med egne datterselskaber i Holland, Frankrig, England, Polen, Ukraine, Argentina og Canada. I Danmark er 
vi 70 ansatte, som primært er beskæftiget med produktion, salg og eksport af græs- og kløverfrø til det meste af verden.  
DSV Frø har hovedsæde i Holstebro og en afdeling i Sørbymagle på Sjælland.

blive behandlet fortroligt.

DSV Frø Danmark A/S er et datterselskab af Deutsche Saatveredelung AG, som har hovedsæde i Lippstadt i Tyskland og 


