
 

 

Kommunikations- og marketingkonsulent til Agri Nord 

Brænder du for kommunikation og sociale medier? Er du vant til at arbejde med en bred vifte af marke-

tingrelaterede opgaver? Og er du blandt de dygtigste indenfor dit felt? Så har du muligheden for at blive 

vores nye kommunikations- og marketingkonsulent. 

 

Om stillingen 

Som kommunikations- og marketingkonsulent hos Agri Nord kommer du primært til at varetage Agri Nords 

sociale medier, hjemmesider og nyhedsbreve, hvor du planlægger og producerer indhold. Vi er en koncern i 

konstant udvikling og vægter synlighed højt.  

Dine arbejdsopgaver bliver blandt andet: 

• Planlægning og eksekvering af markedsføringsaktiviteter i forbindelse med vores arrangementer 

• Udvikling og produktion af content til SoMe, herunder særligt Facebook, LinkedIn og Instagram 

• Content-ansvarlig for vores websites samt arbejde med SEO og Google Analytics 

• Skrive artikler og input til pressemeddelelser 

• Være sparringspartner på kommunikations- og marketingtiltag rettet mod diverse stakeholdere 

• Skabe kommunikationskampagner og udsende nyhedsmail 

• Deltage i forskellige arrangementer for kunder og medlemmer med henblik på at sælge budskaber  

• Fotografere og producere videoer 

• Lettere grafiske opgaver såsom invitationer, adgangskort, kort mv.  

• Ad hoc kommunikations- og marketingopgaver 

Du vil opleve en engageret og professionel arbejdsplads, hvor der lægges vægt på, at den enkelte medarbej-

der tager et stort medansvar og bidrager selvstændigt til opgaveløsningen. Der er stor mulighed for at præge 

egne arbejdsopgaver, for her er højt til loftet og en flad organisation.  

Du kommer til at arbejde på Agri Nords kontor i Aalborg, men du vil også lejlighedsvis skulle arbejde i Hobro 

og Aars på vores områdekontorer. 

Stillingen er på 37 timer ugentligt. Opstart hurtigst muligt. 

 

 

 



 

 
 
 
 

  

Side 2 af 2 

Om dig 

Du har flere års erfaring og en relevant uddannelse indenfor kommunikation eller marketing. Du skriver 

godt og kan tilpasse din kommunikation til flere målgrupper og medier. Du har evnen til at gøre komplekse 

emner letforståelige og til at skabe godt content på vores sociale medier, website og i vores medlemsblad 

samt nyhedsbreve.  

 

Du er god til at arbejde med sociale og digitale medier. Har du erfaring med grafisk arbejde og videoproduk-

tion, er det et plus. Det er ikke et krav, at du har erfaring med landbrugsbranchen.  

Du er iderig, kreativ og engageret, og som person er du udadvendt og serviceorienteret. Du motiveres af at 

samarbejde, og du trives i et arbejde, hvor der er fart over feltet. 

Du sætter høje standarder for dit arbejde og arbejder både selvstændigt og struktureret. Du er ansvarsbe-

vidst i forhold til deadlines og aftaler samt bidrager til et positivt og professionelt arbejdsmiljø.  

Agri Nord tilbyder en spændende stilling i en virksomhed, hvor faglighed, ordentlighed og troværdighed 

danner rammerne, og hvor der på samme tid er god balance i work-life-forholdet. Virksomheden rummer 

fine muligheder for at udvikle sig i jobbet samt inden for organisationen generelt. 

 

Om virksomheden 

Agri Nord er en moderne rådgivningsvirksomhed, hvor vi vægter forening og forretning i balance. Vi beskæf-

tiger os med rådgivning til landbrug indenfor alle faggrene - Økonomi, Planteavl, Kvæg, Svin, Miljø og Økologi, 

ESG, Jura og IT.  

Herudover yder koncernen via selvstændigt revisionsselskab (Revice) rådgivning og revision for SMV-virk-

somheder, ligesom koncernen via ejet selskab driver en stor servicevirksomhed (Servido) indenfor rengøring, 

pleje & omsorg under fritvalgsordningerne hos kommunerne. Endelig ejer koncernen en række andre mindre 

virksomheder. 

Læs mere på www.agrinord.dk 

 

Ansøgning 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til HR-Chef Maria Kibsgaard på 9635 1105.  

Ansøgning mrk. ”Kommunikations- og marketingkonsulent” sendes til job@agrinord.dk 

Ansøgningsfrist er søndag den 22. maj 2022.  

http://www.agrinord.dk/
mailto:job@agrinord.dk

