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

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

Største og mindste rådgivnings- 
virksomhed
ØkologiRådgivning Danmark er Dan-
marks største og mindste rådgivnings-
virksomhed. 
Vi er den største økologiske rådgivnings-
virksomhed og rådgiver cirka 1.000 
økologiske landmænd. Vi er samtidig 
den mindste med 19 medarbejdere. Vi 
har dog indgående samarbejde med 
de 20 medarbejdere i Økologisk Lands-
forening og SAGRO, der arbejder 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 dan-
net d. 15. december 2015. 

Du kan se meget mere på vores hjemme-
side: www.oerd.dk. 

100 % økologisk planterådgiver 
– er det dig?
Økologi, planter, kunder og kollegaer 
Vi søger to nye kolleger. Er du den ene?
Vi har travlt. Kan du lide at have travlt?
Vi elsker økologi. Vil du arbejde 100 % med økologi? 
Vi kæmper for vores kunder. Har du kampgejst?

Lidt om dig
ØkologiRådgivning Danmark søger to nye planterådgivere til at udfordre og udvikle vores i forvejen dygtige, 
økologiske planteavlere samt vejlede planteavlere, der er på vej ind i økologien. 
Måske er du agronom eller teknolog. Uanset hvad, vil du få en sjovere hverdag, hvis du:
• Kan arbejde med planter og mennesker.
• Har to ører og en mund – du lytter til landmanden og kan formidle din viden.
• Har trevlet internettet igennem for faglige artikler om økologisk planteavl.
• Har interesse i og forståelse for økologi og de økologiske værdier.
• Giver den gas i samarbejdet med dine kollegaer.
• Er gammel nok til at have prøvet lidt forskelligt – og ung nok til at have lyst til mere.

Lidt om os
• ØkologiRådgivning Danmark har 11 planterådgivere, der rådgiver 25 % af økologerne i Danmark.
• 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.
• Udover vores 11 plantenørder, har vi 6 kvægnørder i teamet, og har tæt samarbejde med både SAGRO og 

Økologisk Landsforening om det, vi ikke ved alt om.

Vi tilbyder
• En løn, der matcher jobbet.
• Fleksible arbejdstider og frihed under ansvar.
• Lækker kantineordning og medarbejdergoder.
• Sparring og undervisning mellem kollegaerne, samtidig med at du vil kunne dygtiggøre og udvikle dig på 

et eller flere specialområder.
• Karriereplan efter dine ønsker og vores behov.

Lidt om jobbet
Vi er tit ude og omkring hos landmændene, så du vil lære landskabet godt at kende med udgangspunkt fra 
enten Herning eller Billund, hvor vi har kontorer. Vi rådgiver på den lange bane, samtidig med at vi reagerer 
på et splitsekund, skulle behovet være der. Vi er en del af landmandens hold, og vi går altid efter at vinde for 
ham, fordi vi ser hans forretning, som om det var vores.

Arbejdssted:  Billund eller Herning
Ansøgningsfrist: Løbende
Tiltrædelse:  Stillingerne ønskes besat snarest, så det gælder om at komme ud af starthullerne.  
 Dog venter vi gerne på de helt rigtige kandidater.

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

Du kan ansøge stillingen HER

https://app.jobmatchprofile.com/kryuah/sagro/tteys4/planteradgiver-med-passion-for-okologi

