
Det bedste fra 2 systemer 
ØkologiRådgivning Danmark samarbejder tæt med 
de to ejerorganisationer Økologisk Landsforening 
og SAGRO.  
I SAGRO samarbejdes med de økologisk orienterede 
økonomirådgivere, og der samarbejdes med Økolo-
gisk Landsforening og DLBR (SEGES) om markeds-
rådgivning, nye ejerformer og projektudvikling.

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

Største og mindste rådgivningsvirksomhed
ØkologiRådgivning Danmark er Danmarks største 
og mindste rådgivningsvirksomhed. 
Vi er den største økologiske rådgivningsvirksomhed 
og rådgiver cirka 1.200 økologiske landmænd. Vi er 
samtidig den mindste med 19 medarbejdere. Vi har 
dog indgående samarbejde med de 20 medarbej-
dere i Økologisk Landsforening og SAGRO, der ar-
bejder for at understøtte de økologiske landmænd. 
Samlet er vi således et hold på 35-40 mand, der 
arbejder målrettet med økologiske landbrug. 

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

ØkologiRådgivning Danmark blev dannet  
d. 15. december 2015. 

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

Assistent til økologisk planteavl søges
Har du kampgejst? – Og kan du lide at arbejde  
systematisk med skemaer og tjeklister?
I ØkologiRådgivning Danmark elsker vi alt, der har med økologi at gøre, vi kæmper hver dag for alle 
vores kunder, og så har vi rigtig travlt! Vi søger derfor en assistent til at hjælpe og assistere vores 
planterådgivere med diverse administrative opgaver, som tilskudsansøgninger og myndighedskon-
takt, udarbejde materiale til kundemøder og hjælpe med det praktiske ved markvan- 
dringer og møder. 

Lidt om os
• ØkologiRådgivning Danmark rådgiver 25 % af økologerne i Danmark og arbejder kun med økologi. 

Nogle af os kigger nært på mikroorganismer, andre af os tager op i helikopteren og  
diskuterer strategi. Nogle skaber nye ideer hele tiden, mens andre er bedst til det lange seje træk.

• Vi ved noget om alt – og noget ved vi alt om.
• Vi vil være det økologiske fyrtårn, der lyser så kraftigt, at vi i fællesskab med og for landmændene 

sætter præg på økologien i Danmark. 
• Vi er 11 planterådgivere, 6 kvægrådgivere og 1 sekretær i teamet, og har tæt samarbejde med 

både SAGRO og Økologisk Landsforening om det, vi ikke ved alt om.

Lidt om dig
Du har sandsynligvis en faglig relevant baggrund som jordbrugsteknolog eller lign.  
Du kunne også være kontorassistent med interesse og indblik i landbrug. Uanset hvad, vil du få en 
sjovere hverdag, hvis du:
• Har lyst til og giver den gas i samarbejdet med andre mennesker
• Elsker struktur, orden og detaljer
• Trives med at modtage opgaver fra andre og afslutte dem til kundens og kollegaens tilfredshed
• Er gammel nok til at have prøvet lidt forskelligt, og ung nok til at have lyst til mere

Vi tilbyder
• En løn, der matcher jobbet
• Fleksible arbejdstider og frihed under ansvar
• Lækker kantineordning og medarbejdergoder
• Sparring og undervisning mellem kollegaer

Arbejdssted: Billund eller Herning
Ansøgningsfrist: 15. november
Tiltrædelse:	  Stillingen ønskes besat snarest, så det gælder om at komme ud af starthullerne. 

Dog venter vi gerne på den helt rigtige kandidat.

Spørgsmål:	 Kontakt Claus Østergaard, chef for økologisk planteavl 
 cos@oerd.dk, mobil 20 45 74 65

Du kan ansøge stillingen HER

Se filmen om  
ØkologiRådgivning  

Danmark

https://app.jobmatchprofile.com/kryuah/sagro/4dmrwe/100-okologisk-planteassistent
https://vimeo.com/630956833

