
S T I L L I N G  L E D I G

Strand Unikorn ønsker å være et naturlig førstevalg for bonden. Vår visjon er: all�d der for deg. Våre virksomhetsområder 
er handel med korn, produksjon og salg av såvarer (såkorn, frø, se�epotet), produksjon og salg av kra�fôr, råvarehandel, 
gjødsel, plantevern og øvrige dri�smidler. Strand Unikorn er et selskap i Norgesfôr-kjeden og konsernet har ca. 150 ansa�e. 
Vi har seks avdelinger på Østlandet og to da�erselskaper, Hundseth Mølle i Trøndelag og Ves�oldmøllene i Ves�old. 
Konsernet hadde en omsetning på ca. 1,5 milliarder i 2020. 

Vi søker

Fagrådgiver – �ørfe 
Motiveres du av å skape gode resultater og har interesse for fagfeltet slaktekylling og eggproduksjon? 
Våre fagrådgivere innen området fjørfe er opptatt av nye kunder, god rådgivning til våre kunder, faglig 
utvikling og utvikling av kraftfôr av høy kvalitet. Høres dette spennende ut, er det deg vi er ute etter! 

S�llingen er en 100% fast s�lling, og inngår i et team av høyt utdannede fagrådgivere. Du vil få egen kundeportefølje 
som du skal vedlikehold og videreutvikle gjennom ak�vt salg og kundepleie. S�llingen innebærer te� kundekontakt 
og du må ha førerkort samt disponere egen bil.

S�llingen er plassert ved vårt hovedkontor i Moelv. Alterna�v plassering i Innlandet/Østlandet kan vurderes. 

Arbeidsoppgaver
 Oppsøkende kontakt og salg av kra�fôr �l nye kunder  
 Ak�v oppfølging og rådgivning hos eksisterende kunder
 Bidra ak�vt med å utvikle kra�fôrblandinger �lpasset våre kunders ønsker og behov

Kvalifikasjoner
 Høyskole/universitet med vekt på fôring/ernæring.
 Relevant erfaring/bakgrunn med dokumenterte resultater kan oppveie for manglende formell kompetanse
 God forståelse og interesse for norsk landbruk

Egenskaper
For å lykkes i rollen ser vi for oss at du trives med å formidle kunnskap �l andre, da du vil delta i ulike 
fagfora og være en rådgiver ut mot kunden. Du må trives med en ak�v hverdag der kunden står i fokus. 
Ha gode samarbeidsevner, være selvdreven, proak�v og lojal.

Vi �lbyr
 En jobb i en solid bedri� med et sterkt fagmiljø
 Mye kontakt med hyggelige og fremoverlente kunder

Har du noen spørsmål om s�llingen ta kontakt med 
Elin J. Ersland, mobnr 901 60 225
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 Mye kontakt med hyggelige og fremoverlente kunder


