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Planteavlskonsulent 
Økologisk planteavl er i rivende udvikling. Vil du være med i front? 

 

Som planteavlskonsulent i Økologisk VKST bliver du en del af Danmarks mest erfarne og 

engagerede team af økologikonsulenter, som får flere og flere spændende og store 

planteavlsbedrifter som kunder. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder om udvikling af 

en bæredygtig økologisk og økonomisk produktion på deres bedrifter. 

 
Personprofil 

Vi forventer at: 

 

- Du som minimum er uddannet agronom, jordbrugsteknolog eller har en relevant bachelor  

- Du er skarp, men også åben for nye input og muligheder 

- Du brænder for at hjælpe vores kunder til succes 

- Du kan kombinere teori med din viden og erfaringer fra praktisk planteavl 

- Du er fleksibel og samarbejdsorienteret 

- Du er empatisk og en god formidler 

 
Jobprofil 

Mange forskellige opgaver venter 

 

- Du vil få din egen portefølje af kunder tilpasset dine kompetencer og ønsker  

- Du skal yde sparring og rådgivning til kunderne ude på bedrifterne 

- Du skal sikre en god og gennemarbejdet planlægning af markdriften 

- Du skal hjælpe med at servicere kunderne i forhold til regler og tilskud 

- Du skal være med til at skabe et godt øko-netværk for kunden 

- Du bliver en del af vores team, hvor vi løfter i fællesskab 

- Du får stor frihed under ansvar til at udføre og udvikle dit job 

 
Virksomhedsprofil 

Økologisk VKST er en del af rådgivningsvirksomheden VKST. Vi brænder for økologien og 

for vores kunders succes. Vi er ni økologikonsulenter i afdelingen med specialer inden for 

økologisk planteavl, grovfoderproduktion, fjerkræ, frugt- og bær samt grønsager. Vi sætter 

professionalisme og faglighed højt. I økologiteamet samarbejder vi derfor også med 

specialister fra hele VKST, hvor vi løbende udvikler rådgivningen til de økologiske bedrifter. 

 
Praktiske oplysninger 

Vi arbejder i åbent fælleskontor i flotte lyse lokaler. VKST har kontor i både Nykøbing F. og 

Sorø med ca. 300 medarbejdere fordelt på de to adresser. VKST rådgiver inden for alle 

aspekter af virksomhedsdriften til såvel landbrug som til små og mellemstore virksomheder. 

Vi har en super kantine, motionslokale og rigtig fine mødefaciliteter.    
 

Da vi ønsker stillingen besat så hurtigt som muligt, behandles ansøgningerne løbende. 

Ansøgning med CV bedes sendes til chefkonsulent Lisbeth Frank Hansen på lfh@vkst.dk.  

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du skrive eller ringe til Lisbeth på tlf. 2142 2484. 

mailto:lfh@vkst.dk

