
Talknuser søges til stærkt team af svinerådgivere  

Er du systematisk og god til tal og analyser? Har du solid viden om svinefoder og er du god til formidle din 

viden til kollegaer og kunder? Har du lyst til at være en del af vores foderteam og en aktiv del af vores 

controllerteam? 

VKST Svinerådgivning søger en ny medarbejder, der både kan lave foderoptimering, management af data 

og systemer og udarbejde analyser og beregninger, der kan bruges til gennemgang, opfølgning og 

overvågning af produktionsresultater og økonomiske resultater hos svineproducenterne.  

Du bliver en del af et professionelt rådgivningsteam med 9 erfarne specialister inden for svinerådgivning.  

Som svinerådgiver med speciale i foderoptimering og management af data og systemer hos VKST kommer 

du til at arbejde med:  

 Foderoptimering og hjælp til foderhandler og licitationer 

 Datafangst til brug ved controllerfunktion hos svineproducenter 

 Udarbejdelse af analyser i Agrosoft og Cloudfarm  

 Kapacitetsberegninger og hjælp med udarbejdelse af DB-tjek 

 Afrapportering af data samt løbende opfølgning og tilpasninger 

 Backoffice funktion til afdelingens øvrige rådgivere 

 Samarbejde med landmandens øvrige rådgivere og samarbejdspartnere, så vi sikrer en 

helhedsorienteret rådgivning 

 Fortsat udvikling af professionel svinerådgivning i VKST. 

Vi har et spændende og udfordrende job til dig, hvis du:  

 Er god til beregninger, systematik, analyser og opfølgning  

 Har kendskab til foderoptimering, excel, Agrosoft og Cloudfarm og lyst til at arbejde i disse 

programmer 

 Har en høj detaljeringsgrad 

 Er god til at formidle din viden og skabe motivation og gejst 

 Er god til at formidle din faglighed skriftlig på dansk og engelsk 

 Er god til at tale kundernes sprog og forstå og afdække deres behov 

 Er pligtopfyldende og god til at arbejde selvstændigt 

 Har gennemslagskraft og lyst til at udvikle dig – både som kollega og faglig profil. 

Du er uddannet agronom/husdyrvidenskab, jordbrugsteknolog, agrarøkonom, dyrlæge eller har anden 
relevant videregående uddannelse og gerne suppleret med praktisk erfaring fra svineproduktion. 
 
Det er et krav, at du har kørekort og bil, samt at du er fleksibel med hensyn til arbejdstider.  

Vi tilbyder pensionsordning, sundhedsforsikring og et job på en spændende arbejdsplads i Sorø, hvor 
fagligheden er i højsædet. Læs mere om VKST på www.vkst.dk.  

Praktiske oplysninger 
Yderligere information kan fås hos afdelingsleder Marlene Sparre Ibsen på tlf. 2011 3106. Send din 

ansøgning og dit cv til Marlene Sparre Ibsen på mail: msi@vkst.dk  

Ansøgningsfristen er 2. marts 2018 kl. 12.00. Samtaler finder sted i uge 10 og 11. 

VKST er et af landets største rådgivningsselskaber. Vi rådgiver om bl.a. økonomi, jura og ledelse til vores ca. 9.500 kunder 

i landbrugssektoren og mindre virksomheder inden for håndværk, handel, service og industri.    
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