
Svinerådgiver 

Bliv en del af et stærkt team inden for svinerådgivning 

Vil du være vores nye svinerådgiver inden for driftsledelse og management? Har du lyst til at yde 

professionel rådgivning og sparring til svineproducenter og deres medarbejdere på staldgangen.  

Har du lyst til at samarbejde med et professionelt rådgivningsteam med 9 erfarne specialister inden for 

svinerådgivning? 

Som svinerådgiver med speciale i driftsledelse og management hos VKST vil du komme til at arbejde med:  

- management i farestalde og hos grise i vækst 

- driftsledersupport og farmcoaching 

- varetagelse af driftsledelsen i svinebesætninger, der i perioder mangler en driftsleder 

- samarbejde med landmandens øvrige rådgivere og samarbejdspartnere, så vi sikrer en 

helhedsorienteret rådgivning 

- tovholder for erfagrupper og arrangere møder for svineproducenter og medarbejdere 

- fortsat udvikling af professionel svinerådgivning i VKST. 

 

Du er en nøglespiller inden for svinerådgivning 

Som svinerådgiver med speciale i management skal du: 

- være en dygtig svinepasser/driftsleder med erfaring fra arbejde i svinebesætninger 

- være dygtig til management og håndværket på staldgangen 

- kunne formidle din viden på staldgangen og skabe motivation og gejst 

- være god til skriftlig formidling på dansk og engelsk 

- tale kundernes sprog og forstå deres behov 

- være udadvendt og imødekommende 

- trives som mødeleder i erfagrupper 

- kunne arbejde med fleksible arbejdstider 

- have kørekort og bil 

- have gennemslagskraft og lyst til at udvikle dig – både som kollega og faglig profil 

- tage dit gode humør med på arbejde 

Yderligere oplysninger om VKST findes på www.vkst.dk 

Vi tilbyder pensionsordning og sundhedsforsikring. Arbejdspladsen er i Sorø, men der kan være mulighed 

for at arbejde hjemmefra.  

Praktiske oplysninger 

Yderligere information kan fås hos chef for Husdyr & Miljø Marlene Sparre Ibsen på tlf. 2011 3106  

Send din ansøgning og dit cv til Marlene Sparre Ibsen på mail: msi@vkst.dk. Ansøgningsfristen er 8. maj kl. 

12.00. Samtaler finder sted i uge 20 og 22. 
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