
2021 har været endnu et rekordår i Vestjyllands Andel, 

hvor vi har leveret mere kvalitetsfoder til dansk 

landbrug end nogensinde før. For at kunne følge med 

den stigende efterspørgsel søger vi nu en intern 

produktkonsulent, som kan styrke og udvikle vores 

kvalitet i foderblandingerne.

Trives du i en hverdag med foderoptimering, 

kvalitetsopfølgning, databearbejdning og samarbejde 

på tværs af en stærk organisation? Så er det muligvis 

dig, vi står og mangler!

Primære arbejdsopgaver:
Du bliver en administrativ nøglemedarbejder, der 

fungerer som bindeled imellem produktionen og 

optimeringsafdelingen for at få tingene til at gå op i 

en højere enhed. Herunder bliver dine opgaver:

- Fabriksoptimering

- Kvalitetsopfølgning

- Udarbejdelse af produktkort

- Udarbejdelse af indlægssedler

- Vedligeholdelse af råvareanalyser

- Fodertest

- Vedligeholdelse af administrative stamdata

Det forventer vi af dig:
Vi forestiller os, at du har en landbrugsfaglig baggrund 

og har flair for grisefoderoptimering. Du formår at 

holde et køligt administrativt overblik i en travl 

hverdag, hvor du modtager input fra mange dele af 

organisationen. Det er en fordel at have erfaring med 

AgroSoft, men ikke et must. Og så gør det bestemt 

heller ikke noget, hvis du har et smittende humør.

Er DU grisefodergruppens nye...

Interne produktkonsulent?

Det tilbyder vi:
Vi tilbyder en spændende stilling og gode karriere-

mæssige muligheder i en udviklingsorienteret virksomhed 

med højt til loftet, og med et godt kollegialt arbejdsklima. 

I Vestjyllands Andel står vi sammen om fælles mål, og vi 
samarbejder i dagligdagen tæt med kolleger inden for 

produktion, salg, kvalitet og logistik. Vi er praktisk 

innovative og søger løsninger til gavn for kunderne. Det 

tror vi er årsagen til, at vi også fremadrettet vil være en 

foretrukken samarbejdspartner for dansk landbrug.

Sådan søger du jobbet:
Lyder ovenstående som et job for dig? Det håber vi og ser 

frem til at modtage din ansøgning på job@vja.dk mærket 

”Intern produktkonsulent”. Har du spørgsmål til jobbet, er 

du velkommen til at kontakte Produktchef Torben Jensen 

på mobil 2338 9140.

Vi behandler ansøgninger og indkalder til jobsamtale 
løbende. Så send din ansøgning til os hurtigst muligt!

Viden om VA:

Vestjyllands Andel er Danmarks 3. største andelsgrovvareselskab med 

en årlig omsætning på 2,3 mia. kr. Med fokus på praktisk innovation 

udvikler og leverer vi kvalitetsfoderløsninger til konventionel, økologi 

og non-gm m.v. Samtidig investerer og engagerer Vestjyllands Andel 

sig i den grønne omstilling - under behørig hensyntagen til klima, 

vandmiljø, fossil reduktion og dansk landbrug.

Vestjyllands Andel har ca. 4.000 medlemmer

og beskæftiger knap 250 medarbejdere.

www.vja.dk

https://www.vja.dk/



