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Kan du se dig selv i ovenstående punkter og er frisk på nye udfordringer, glæder vi os til at høre fra dig.
Sidder du tilbage med spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Bo Tølle på 23421644. 

DIN ANSØGNING SKAL SENDES TIL BT@AGRITEAM.DK
ANSØGNINGSFRISTEN ER DEN 1. NOVEMBER 2019

JOBBET BESTÅR AF FØLGENDE: 
• Vurdering af landbrug. 
• Fremvisning og salg.
• Rådgivning om køb og salg af landbrug. 
•  Drive og udvikle forretningen sammen med øvrige 

partnere.
•  Jobbet ligger ikke indenfor en normal 37 timers 

arbejdsuge, og fleksibilitet i arbejdstiden er derfor 
et must. Du vil indgå i en weekendturnus med 
fremvisninger.  

VI FORVENTER AF DIG:
•  Du skal være energisk og selvkørende, samt være udadvendt og 

have nemt ved at skabe relationer. Vi arbejder sammen med mange 
interessenter, hvorfor det er vigtigt, at du trives med mennesker. 

•  Du skal have kendskab til landbrug, enten gennem relevant 
uddannelse eller tidligere ansættelser.

•  Du skal kunne håndtere en hektisk hverdag og handle under pres og 
det er vigtigt, at du kan motivere dig selv. 

•  Grundighed og evnen til fordybelse er et must, samt at du har flair 
for tal, dansk og it systemer. 

•  Du skal være motiveret for at vil uddanne dig til ejendomsmægler.

AGRITEAM VARDE SØGER EN ENERGISK 
SÆLGER TIL LANDBRUG I ALLE KATEGORIER. 
Forretningen har rødder tilbage til 1992, hvor den blev grundlagt. Hovedbeskæftigelsen har i alle år 
været rådgivning om køb og salg af landbrug af alle typer og størrelser. Kontoret har base i Varde i 
moderne lokaler, hvor du vil indgå i et team sammen med 4 andre i landbrugsafdelingen. Forretningen 
har en historik med flere ejere i partnerskab, hvilket du også vil have mulighed for, at blive en del af.  

LANDBRUGSMÆGLER MED MULIGHED FOR PARTNERSKAB

Vi tilbyder en alsidig hverdag, hvor vi prioriterer de små fritidsbrug og de noget større produktionsbrug lige højt. Vi lægger vægt 
på at være alsidige, professionelle og ærlige. Udover det faglige i jobbet, hvor sparringen med de øvrige kolleger vægtes højt, 
har vi også fokus på uddannelse. Vi deltager i kurser og seminarer indenfor DE’s regi.  


