Agrarøkonom? Agro Business Manager / Economist?

Kom i praktik hos LandboSyd
Vi mener det seriøst! Gør du også det, så ser vi frem til
at høre fra dig. For vi vil gerne have praktikanter med
i vores teams – det er med til at udvikle vores rådgivning i en god og positiv retning.
Vi søger lige nu efter praktikanter, der er i gang med
en uddannelse som
z Agrarøkonom
z Jordbrugteknolog med speciale i jordbrugsøkonomi
og ledelse (Agro Business Manager / economist)
Hos LandboSyd anser vi os selv som Syddanmarks
mest progressive rådgivningsvirksomhed rettet mod
landbruget og med højt til loftet!
Vi ser også et behov for kontinuerligt at opkvalificere
vores rådgivningsydelser – som er rettet mod landmanden, der vil mere – så vi skaber en høj værdi for
vores kunder.
Vores forventninger til dig som praktikant:
z Du arbejder struktureret og analytisk
z Du tager ansvar og er god til at arbejde selvstændigt
og proaktivt med dine opgaver
z Du er udadvendt og imødekommende og kan indgå
i et samarbejde i et team
z Du brænder for at udvikle dig både fagligt og
personligt.
Vi er interesserede i de vinkler, du som praktikant kan
komme med. Vi ved erfaringsmæssigt, at praktikanter,
der både interesserer sig for landbruget og for ledelse,
har nogle kompetencer, der giver en win-win.

Fra vores side kan vi tilbyde dig relevante opgaver
inden for dit fagområde og rig mulighed for at afprøve
teori i praksis. Som praktikant hos os:
z bliver du en del af en stærk faglig organisation
z kan du afprøve din teoretiske viden med egne
ansvarsområder
z møder du imødekommende og hjælpsomme kolleger
samt en leder, der støtter dig og din læreproces
z får du kendskab til en spændende virksomhed i
udvikling
z fleksibilitet i dagligdagen med mulighed for at arbejde i Aabenraa, Odense eller hjemmefra
z et stærkt samarbejde med andre unge gennem
vores ungenetværk - vi er nemlig mere end 30
ansatte under 34 år.
Efter din praktikperiode kan der være mulighed for
eksempelvis at skrive din afgangsopgave. Da vi er en
virksomhed i vækst søger vi ofte nye medarbejdere, og
her vil der også som nyuddannet være muligheder.
Har du spørgsmål, kan du kontakte afdelingschef
Anders Peter Frederiksen, 2499 4270.
Du kan se mere om os på job-hos-landbosyd.dk
LandboSyd er en ambitiøs rådgivningsvirksomhed, der vil levere markedets
mest værdiskabende rådgivning og service til det professionelle landbrug.
Alt i alt er vi 150 dedikerede medarbejdere fordelt på vores hovedkontor i
Aabenraa og vores mindre filial i Odense.
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