BioNutria växer och söker

Två ambitiösa och kompetenta Lantmästare eller
Agronomer som sälj- och rådgivningskonsulter för
jordbruksmarknaden i Sverige.
Vilka är BioNutria

BioNutria utvecklar, producerar och levererar marknadens starkaste och mest kompletta program av
mikronäringsämnen och additiver till jordbruk. Dessutom producerar vi flytande gödningsmedel till
golfbanor, idrottsarenor samt den privata marknaden. Vi har ett starkt varumärke och ett enkelt affärskoncept där vi prioriterar handel direkt från fabrik till våra kunder. Försäljningen av våra produkter
är under uppbyggnad i fler än 10 länder.
Vår försäljning av mikronäringsämnen och additiver till jordbruket växer snabbt – både i och utanför
Danmark. Vi börjar nu med marknadsföring och försäljning av våra produkter i Sverige, och söker därför
två kompetenta och ambitiösa sälj- och rådgivningskonsulter som kan bli en del av vårt Agroteam.
Vi ser gärna att vår nya medarbetare har sälj- eller rådgivningserfarenhet från en liknande tjänst, till
exempel inom spannmålssektorn/den gröna sektorn och/eller ledarskapserfarenhet från ett större
jordbruk i Sverige eller Östeuropa.

Du har:

• Lust, intresse och förmåga att ge rådgivning till professionella jordbrukare i Sverige. Du kommer att
ge rådgivning till våra befintliga kunder och i högsta grad arbeta med uppsökande försäljning.

Du har t.ex.:

• Stor erfarenhet av försäljning och rådgivning från en liknande tjänst, t.ex. inom spannmålssektorn/
den gröna sektorn.
• Utbildning som Lantmästare eller Agronom.
• Goda språkkunskaper i engelska och, naturligtvis, svenska.
Du arbetar från det egna hemmet, vilket innebär att:
• Du självständigt ska planera och prioritera ditt arbete.
• Din geografiska placering är mindre viktig.

Vi erbjuder

• En spännande vardag – som du själv planerar – med kontakt med professionella kunder från jordbruksmarknaden.
• En flexibel tjänst med stor frihet under ansvar.
• Attraktiv lön som matchar våra krav
Tillträde sker snarast, men vi väntar gärna på rätt person

Sök tjänsten

Om du vill ha ytterligare information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår VD Ove
Andersen på tel. +45 20 43 90 87 eller e-post: bio@bionutria.dk.
Skicka din ansökan till bio@bionutria.dk snarast möjligt. Anställning sker så snart vi har hittat rätt
personer.
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