
VKST I/S søger virksomhedsrådgiver  

Er du drevet af ambitioner og trives du med daglig kontakt med kunder? Ønsker du at være en del af en 

arbejdsplads, hvor der er et stort fokus på medarbejderudvikling og trivsel – så kunne VKST være din nye 

arbejdsplads.  

VKST søger en engageret virksomhedsrådgiver til vores rådgiver team. 

VKST er et at landets største rådgivningsselskabe med ca. 9500 kunder. VKST yder rådgivning indenfor alle 

landbrugsmæssige områder som  økonomi, planteavl, husdyr, miljø byggeri, økologi, jura, ledelse mv.  

Stillingen  

Dit arbejdsområde er driftsøkonomisk rådgivning og optimering af indtjening og forretningsudvikling. Du bliver 

kundeansvarlig for landmanden og du bliver ansvarlig for at samle trådene på tværs i vores organisation. Du vil 

få en spændende kundeportefølje, der vil udfordre dig fagligt og personligt.  

I VKST arbejder vi målrettet for at udnytte kompetencerne på tværs af rådgivningsområderne, så vores kunder til 

enhver tid oplever, at vi leverer en banebrydende rådgivning, der udvikler netop deres virksomhed.  

Om dig   

Du har en økonomisk eller regnskabsmæssig baggrund og har forståelse for tal. Du trives med et udadvendt job – 

hvor du ofte er ude ved kunder. Du er god til at kommunikere og har gennemslagskraft, så din formidling gør at 

kunden føler sig tryg og godt vejledt.  

Det er naturligt for dig at holde indlæg og du hviler i at formidle fagligt stof til kunder og kolleger. 

Du brænder for at yde rådgivning og sparring, er udadvendt, posivtiv og entusiastisk, og har en kunde- og 

forretningsorienteret tilgang.  

Din uddannelsesmæssige baggrund er HD, cand.merc.aud, cand.oecon eller lignende.  

Vi tilbyder dig 

Vi tilbyder en udfordrende og interessant stilling i en velfungerende virksomhed. I VKST vil du opleve kolleger 

med høj faglighed og en uformel omgangstone. Vi lægger stor vægt på dine personlige kompetencer både 

internt mellem kolleger og eksternt i relation til vores kunder. Du vil få et fagligt stærkt bagland at trække på 

med ca. 300 dygtige kolleger fordelt på kontorer i Nykøbing og Sorø.  

Du vil opleve en afvekslende hverdag, hvor dine kompetencer vil blive sat i spil overfor nogle dygtige men også 

krævende kunder. Der er en høj grad af selvstændighed i stillingen.  

VKST har en god kantineordning, sundhedsforsikring, fleksible arbejdstider samt gode sociale tiltag.  

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Marlene S. Ibsen på telefon 20 11 

31 06.  

Er du klar til et udfordrende og spændende job så sende din ansøgning og cv til jmlm@vkst.dk. Vi forbeholder os 

retten til at indkalde kandidater løbende til samtale, da vi arbejder på at besætte stillingen hurtigst muligt og 

senest den 1. maj 2019.  

Ansøgningsfrist er den 20. marts 2019 

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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