
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Danmarks dygtigste svinerådgivere 

-søger ny kollega til vores team 

 
Da vi oplever øget tilgang af opgaver, ønsker vi at styrke vores foderrådgivning. Vi søger en 
engageret og udadvendt kollega, der har lyst til at være en del af et specialiseret team, der arbejder 
målrettet for at forbedre vores kunders bundlinje. 

 

Jobbet kræver, at du har erfaring fra staldgangen og er opdateret på moderne svineproduktion.  
Stillingen indeholder blandt andet optimering af foderets vej fra recept til krybbe, herunder 
rådgivning om valg og sammensætning af foder til svin samt handel med foderblandinger. 
 
Du er dygtig til dit faglige arbejde, og til formidling og kommunikation i forhold til kunderne. Du har 
lyst til at omsætte din viden til salg og skabe forandring og værdi hos vores kunder. Du tager ansvar 
og leverer det, du har lovet til tiden og med den aftalte kvalitet. Du er holdspiller, spreder positiv 
energi, har let til smil og er imødekommende og hjælpsom.  
 
SvineRådgivningen er en virksomhed i udvikling med plads til egen udvikling i et uformelt miljø. Du 
får stor indflydelse på din egen hverdag i et inspirerende miljø med stor faglighed samt gode og 
glade kollegaer. Der bygges på grundlæggende værdier som engagement, kvalitet, teamwork, 
nytænkning, respekt og nytteværdi for kunden. 
Vi holder dig fagligt opdateret ved deltagelse i relevante kurser og løbende efteruddannelse, således 
at dine kompetencer altid er i top. 
 
Jobbet er som udgangspunkt med base fra kontoret i Vojens, men der kan laves aftale om 
arbejdssted i Kolding eller Herning 1-2 dage om ugen og/eller hjemmearbejdsplads, såfremt det er 
hensigtsmæssigt for dig. 

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rette 
medarbejder. Lønnen aftales individuelt.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Kjeld Askjær på tlf. 2479 
1182. Du kan læse mere om SvineRådgivningen på www.svineraadgivningen.dk. 
 
Send din ansøgning snarest muligt til kja@sraad.dk. Ansøgningerne behandles løbende. 
 
 
 
 


