
ØkologiRådgivning Danmark samarbejder 
tæt med de to ejerorganisationer Økologisk 
Landsforening og SAGRO.  
I SAGRO samarbejdes med de økologisk 
orienterede økonomirådgivere, og der 
samarbejdes med Økologisk Landsforening 
om markedsrådgivning og salg af egne 
produkter.

Medlem af DLBR
ØkologiRådgivning Danmark er netværks-
medlem af DLBR, hvilket betyder, at vi har 
den fulde adgang til den viden og knowhow, 
der ligger i DLBR/SEGES-systemet. 

ØkologiRådgivning Danmark er Danmarks 
største og mindste rådgivningsvirksomhed. 
Vi er den største økologiske rådgivningsvirk-
somhed og rådgiver cirka 1.200 økologiske 
landmænd. Vi er samtidig den mindste 
med 19 medarbejdere. Vi har tæt samar-
bejde med de 20 medarbejdere i Økologisk 
Landsforening og SAGRO, der arbejder for at 
understøtte de økologiske landmænd. Sam-
let er vi således et hold på 35-40 mand, der 
arbejder målrettet med økologiske landbrug. 

ØkologiRådgivning Danmark har til huse hos 
Økologisk Landsforening i Agro Food Park, 
Aarhus og hos SAGRO i Billund, Esbjerg, 
Herning og Holstebro.

ØkologiRådgivning Danmark blev dannet  
d. 15. december 2015. 

Du kan se meget mere på vores hjemmeside: 
www.oerd.dk. 

Kvægchef med stor interesse for økologi
ØkologiRådgivning Danmark søger en stærk lederprofil og en engageret faglig rådgiver, der 
brænder for at kombinere stærk ledelse med den direkte kontakt til og rådgivning af passio-
nerede økologiske mælkeproducenter. 
Som kvægchef bliver du en del af ØkologiRådgivning Danmarks ledergruppe, og du er med 
til at udvikle vores strategi. Du har derfor et medansvar for at udpege tiltag og fokusområder, 
der kan skabe merværdi hos kunder, udvikle mere og bedre økologi og samtidig understøtte 
ØkologiRådgivning Danmarks vision og mission.
Du får den daglige ledelse af et meget engageret og fagligt stærkt kvægteam, der består af 
fem erfarne rådgivere.
Både fagligt og ledelsesmæssigt har du fokus på at spille medarbejdere gode for at fremme 
engagement og arbejdsglæde – alt sammen til glæde for vores kunder.
Samtidigt med din rolle som leder får du ansvaret for den direkte kontakt til vores økologiske 
mælkeproducenter. 

Din profil:
• En proaktiv tilgang til ledelse og rådgivning 
• Højt fagligt niveau inden for mælkeproduktion 
• Interesse og forståelse for økologi og kvægproduktion
• Empatisk og udadvendt 
• Dygtig til at samarbejde og kommunikere

Vi tilbyder: 
• Et udviklende og stærkt fagligt miljø
• Et miljø med fokus på at hjælpe landmænd til faglig succes med økologi 
• En samarbejdskultur, hvor vi bakker op og hjælper hinanden i spidsbelastninger
• En uformel og humoristisk omgangstone

Din base vil være kontoret i Billund, men vi forventer du er fleksibel, da ØkologiRådgivning 
Danmark har ansatte i Billund, Herning og Agro Food Park i Aarhus.

Visionen for ØkologiRådgivning Danmark er, at vi vil være et økologisk fyrtårn for dansk land-
brug. Vores rådgivere arbejder hver dag efter værdierne: passion, innovation og nærvær. 
Kan du se dig selv som en del af et fagligt stærkt hold, der lyser så kraftigt, at vi i fællesskab 
viser vejen for vores økologiske landmænd? Så er det måske her, du hører hjemme.
Vi rådgiver ca. 30 procent af Danmarks økologiske landbrug og er 19 ansatte, heraf 18 råd-
givere

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:
Direktør, Claus Østergaard – cos@oerd.dk – mobil 20 45 74 65

Ansøgningsfrist
Vi holder løbende samtaler og ansætter, når vi møder den rigtige kandidat. 

Du kan ansøge stillingen HER

https://www.epos.dk/Rek/Sagro/Joblist/Job.aspx?lang=da&jobOfferInstanceId=167&joblistId=11

