
Vil du gerne udforske og udvikle dig inden for alle kommercielle aspekter i  
landbrugets mest spændende branche?

Nu har du muligheden for at blive en del af en international landbrugskoncern, der er en del af 
flere forskellige markeder. 

DSV Frø Danmark søger en engageret elev, som ønsker at tage den 2-årige handelsuddannelse.  
Du kommer til at arbejde hands-on med mange forskellige dele af vores forretning.  
Bl.a. salg, markedsføring, rapportering, E-commerce og produktadministration.

Du vil stifte bekendtskab med både B2B og B2C kundesegmenter, f.eks. landmænd, gartnere, detailforretninger og han-
delsvirksomheder. Samtidigt bliver du en integreret del af vores hold, og er med til at udvikle nye markedspositioner.

Samlet set får du en solid uddannelse og erfaring med flere forskellige kommercielle aspekter. Vi giver dig mulighed for, 
at dykke ned i netop dit interessefelt.

Som en del af din uddannelse kommer du til at arbejde inden for følgende områder:

• Salg og kunderelationer

• E-commerce og webmarketing

• Marketing og messer

• Indkøb og handel

• Salgsrapportering

• Produktadministration

• Diverse ad hoc opgaver og projekter

Dine faglige kvalifikationer

• Adgangsgivende uddannelse til handelsassistent-uddannelsen

• Gode engelsk-kundskaber

• Kendskab til tysk, svensk og norsk er en fordel

• Flair for IT

For, at vi sammen skal blive en succes, er det vigtigt at du

• brænder for det kommercielle og for at udvikle en forretning

• kan begå dig med alle slags mennesker

• at du kan tænke og arbejde selvstændigt

• er villig til at gøre en indsats hvor der er brug for det

Udover selve uddannelsen, tilbyder vi en arbejdsplads med stor fleksibilitet, en uformel omgangstone og internationale 
perspektiver.

Har du spørgsmål til stillingen, så ring eller skriv til Lasse Bech, adm. Direktør (tlf. 96108345). Ansøg ved at skrive CV og 
ansøgning til: lasse.bech@dsv-froe.dk

DSV Frø Danmark A/S er et datterselskab af Deutsche Saatveredelung AG, der har hovedsæde i Lippstadt, Tyskland. 
Deutsche Saatveredelung er en af Europas førende planteforædlingsvirksomheder, som skaber nye sorter af korn, raps, 
græs- & kløverfrø samt efterafgrøder. Virksomheden har 650 ansatte i koncernen med datterselskaber i Holland, Frankrig, 
England, Polen, Ukraine, Canada og Argentina.

I Danmark er vi ca. 52 medarbejdere, som primært er beskæftiget med produktion, salg og eksport af græs- og kløverfrø 
til det meste af verden. DSV Frø Danmark har hovedsæde i Holstebro samt frørenserier og lagre i Holstebro og i Sørbyma-
gle ved Slagelse. Du kan læse mere om virksomheden på www.dsv-froe.dk
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