
 

 

 
Landbruk Nord er en spennende, allsidig landbruksbedrift.  Eid og styrt av våre eiere som i hovedsak holder til i Nord – Norge 
(Finnmark og Troms). Landbruk Nord er en regional landbruksbedrift i sterk vekst med ambisjoner om å være landbrukets 
førstevalg innen rekruttering av arbeidskraft, lønnsadministrasjon, økonomi, kunnskapsformidler innen jord- og plantefag og 
byggeteknisk planlegging. 

 
LEDIG STILLING SOM RÅDGIVER INNEN JORD- OG PLANTEKULTUR 
 
Ledig100% stilling fra 1. desember (eller snarest) på hovedkontoret på Storsteinnes i Balsfjord 
kommune. Dersom du liker utfordringer, er glad i landbruk og kan tenke deg å arbeide med rådgivning 
innen jord- og plantekultur, liker forsøks- og utviklingsarbeid, er dette stillingen for deg. 

 
Vi søker person med: 

- Relevant høyere utdanning i faget. 
- Gode kunnskaper innen jord- og plantedyrking, spesielt grovfôrproduksjon. 
 

Arbeidsoppgaver: 
- Generell medlemsrådgiving, samt rådgivning med vekt på grovfôr. 
- Utvikling av rådgivningstilbudet i landsdelen. 
- Planlegging, oppfølging og gjennomføring av fagmøter, kurs, prosjekt og forsøksarbeid 
- Prosjektsøknader og prosjektarbeid. 
- Skriving av artikler og annet informasjonsarbeid. 
 

 
 
LEDIG VIKARIAT SOM MEDARBEIDER PÅ REGNSKAP OG REKRUTTERING 
 
Ledig vikariat inntil 100% stilling fra 1. desember (eller snarest) på hovedkontoret på Storsteinnes i 
Balsfjord kommune. Dersom du liker utfordringer, er glad i landbruk og kan tenke deg å arbeide med 
rekrutteringsarbeid, regnskap og lønn og andre kontoroppgaver, er dette stillingen for deg. 
 
Vi søker person med: 

- Kontorfag eventuelt erfaring og kompetanse med regnskapsarbeid. 
- Erfaring med å rekruttere arbeidskraft. 

 
Arbeidsoppgaver: 
- Føre løpende regnskap. 
- Fakturering 
- Stillingen vil være knyttet til å også arbeide med rekruttering og skaffe arbeidskraft til bonden. 
- Jobbe med administrative arbeidsoppgaver. 
 
 
For begge stillingene: 

- Selvgående, ha god evne til å arbeide selvstendig. 
- Være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner. 
- Må beherske norsk muntlig og skriftlig. 
- Må være en god lagspiller. 

 
Vi kan tilby utfordrende jobber i Landbruk Nord i et spennende freskt arbeidsmiljø med stor takhøyde. 
Lønn etter tariff, gode pensjons- og forsikringsordninger.  
For nærmere informasjon, kontakt: Daglig leder Unni Furumo,  
e-post: post@landbruknord.no, tlf:+ 47 414 70 432  
 
Søknad og CV sendes: Landbruk Nord, Postboks 113, N - 9050 STORSTEINNES eller 
post@landbruknord.no   innen1.10.2015. 
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