
Østdansk Landboforening  
Vi rådgiver og servicerer landmænd,  
gartnere og andre erhvervsdrivende i  
udvikling og drift af deres virksomhed fra  
A til Z gennem vores afdelinger for økonomi 
& regnskab, planteavl, ejendomshandel og 
jura. 
Vores rådgiverteam arbejder sammen om  
at optimere rådgivningen til den enkelte  
virksomhed. Vi er 50 medarbejdere med 
kontor i Rønnede. Foreningen har 420  
aktive medlemmer og 1200 kunder.

ARBEJDSTID
Arbejdet foregår inden for normal arbejdstid. 
Stillingen er en fuldtidsstilling.

PRAKTISK INFO
Ansøgningsfristen er 14. august 2022.
Send os din ansøgning med CV 
til kkm@ostdansk.dk mærket  
”Ansøgning lønmedarbejder.” 
 

Yderligere information om Østdansk  
Landboforening på www.ostdansk.dk  
eller om stillingen ved henvendelse til  
Direktør,  Kim Kuhlmann, 
kkm@ostdansk.dk eller telefon +45 5679 1902.

På baggrund af et stigende antal lønkunder samt flere medarbejdere i virk-
somheden søger vi netop dig til vores lokalforankrede landboorganisation.

Du bliver del af sekretariatet - et lille og meget behageligt team. 

Du har ansvaret for lønkunder, og skal samtidig være med til at opstarte en 
HR-funktion. 

Dine kompetencer er som følger:
• Du skal have erfaring med personalejura- og administration.
• Du skal kende til lønsystemer og have en bred erfaring med overens-

komster.
• Du skal kende til e-indkomst.
• Det vil være en fordel, at du kender til Visma Dataløn.
• Du skal være glad for kundekontakt og være serviceminded.

Østdansk Landboforening og vores lønservice
En af vores mange opgaver, og snart din, er at køre løn for vores kunder. 
Denne gruppe omfatter blandt andet vognmænd, entreprenører, små- og 
mellemstore virksomheder men primært landbrug. Der vil være perioder 
med større og mindre arbejdsbelastning, hvilket er med til at give en alsidig 
og varierende arbejdstid. Vi forventer, at du i den forbindelse kan udvise 
en vis fleksibilitet. 

Vores lønservice er at betragte som et lønbureau i foreningen for kunder-
ne, og vi har den direkte kontakt til Visma Dataløn. 

I forbindelse med din anden arbejdsfunktion, HR, forventer vi ligeledes, at 
du har erfaring med rekruttering, onboarding samt rådgivning til ledelsen 
og medarbejdere. 

Arbejdet foregår inden for normal arbejdstid. 

KÆRE 
KOMMENDE KOLLEGA
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