Til pressen.
Der er gang i omsætningen af store og små landbrug hos Agriteam Viborg/Aars ApS,
ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard, derfor er tiden nu kommet til næste nye ansættelse.
Denne gang udvides antallet af landbrugsmæglere med ejendomsmægler Jørn Lauritsen, der
har haft sit virke for erhvervslivet i Nordvestjylland gennem de sidste 30 år.
Jørn er født og opvokset på landet, 48 år gammel. Han har fødderne placeret solidt i den jyske
muld, drevet planteavlsbrug i mange år, bor i dag i Mejrup ved Holstebro sammen med Hanne
og børn.
De 30 års erhvervserfaring er fordelt på 10 år som bankmand, 2 år hos kreditforening og 18 års
erfaring som mægler, heraf de sidste 13 år som landbrugsmægler med salg af
produktionslandbrug, hobbylandbrug, liebhaverejendomme og skovejendomme.
Det er således en kapacitet, der passer direkte ind i at servicere den portefølje af ejendomme
som Agriteam har i dag.
Jørn siger i forbindelse med ansættelsen: ”Jeg glæder mig til fra 1. september at kunne bruge
min viden og erfaring hos Agriteam. Med mit kendskab til området og min bopæl ved
Holstebro er det min forventning, at jeg også kan tilføre firmaet yderligere fremgang i
omsætningen af store og små landbrug. Jeg glæder mig til at komme i gang og til samarbejdet
med mine nye kollegaer. ”
Ejendomsmægler Ib Bjerregaard siger i forbindelse med ansættelsen: ” Vi har haft forrygende
travlt dette forår og sommer. Vi har i år solgt ejendomme for 198 mio. fordelt på 25 ejendomme
og lige nu ligger der bud på yderligere 9 ejendomme. Vi glæder os derfor over, at vi har fået
mulighed for ansættelsen af en så erfaren landbrugsmægler som Jørn og byder ham
velkommen.
Agriteam Viborg/AarsApS Ejendomsmæglerfirmaet Ib Bjerregaard er en erfaren selvstændig
mæglerforretning, som siden 1972 har formidlet alle former for ejendomme og
landbrugsejendomme i Nordjylland, Nordvest- og Midtjylland med aktiviteter i primært
kommunerne: Viborg, Vesthimmerland, Skive, Rebild, Aalborg, Mariager Fjord, , Mors, Thisted,
Holstebro og de øvrige vestjyske kommuner. Agriteam DK består af et landsdækkende
samarbejde mellem 6 butikker, hvor der er ca. 25 ansatte i alt og heraf halvdelen
ejendomsmæglere. Der er hele tiden ca. 300 ejendomme til salg her af langt de fleste store og
små landbrugsejendomme.

Kontakt for yderligere oplysninger:
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