
VKST tilbyder ambitiøst praktikforløb som Agro Business Economist  

 

Når du tager uddannelsen som Agro Business Economist kan du fra uddannelsens start blive tilknyttet VKST. 

Dermed har du mulighed for at få praktikplads med et højt fagligt niveau i en moderne rådgivningsvirksom-

hed med mere end 300 ansatte.  

Uddannelsen foregår i Århus, men du får inden studiestart tilknyttet en mentor hos VKST, som kan hjælpe 

dig med at målrette dit studie så du senere kan få job som økonomikonsulent. I fjerde semester er du i et 

længere praktikforløb hos VKST – enten på kontoret i Sorø eller i Nykøbing Falster.  

Efter endt studie er der gode muligheder for at få job som juniorkonsulent i VKST eller en lignende 

rådgivningsvirksomhed. 

En spændende karriere inden for landbruget 

Som uddannet Agro Business Economist er karrierevejen åben, og der er rig mulighed for at specialisere sig i 

rådgivning til virksomhedslandbrug. Du kan komme til at arbejde med strategi, generationsskifte, 

finansiering, skatterådgivning, budgetter og økonomisk optimering.  

Alt sammen i et tæt samarbejde med kunder og kolleager i en hverdag, der aldrig er den samme, og hvor høj 

faglighed og gode samarbejds- og kommunikationsevner er afgørende for, at du sammen med kunden 

udvikler hans eller hendes virksomhed.  

Vi forventer at du:  

 har interesse for landbrug 

 har lyst til at lære og være en del af et miljø med høj faglighed 

 har lyst til at være en del af VKST og samarbejde med kolleger fra andre fagområder 

 har ambitioner om at være blandt den bedste  - for det er vi  

Du kan læse mere om de formelle adgangskrav til uddannelsen som Agro Business Economist her.   

Ansøgningsfristen for studerende med STX, HHX og HTX er 5. juli kl. 12.00 via kvote 1. Studiestart er den 27. 

august 2018.  

Blandt de studerende, der bliver optaget på uddannelsen vælger VKST, hvem der bliver tilbudt et 

praktikforløb hos VKST.  

Hvis du vil vide mere om VKST og et praktikforløb hos os, kan du kontakte vicedirektør Henning Andersen på 

tlf. 6155 7263 eller på mail hga@vkst.dk.  

  

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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