
Vi 
prioriterer 

din 
udvikling!

Vil du være med til at rådgive nogen af landets dygtigste  
landbrugsvirksomheder – fx inden for økonomi, revision, jura,  
miljø, husdyr og planteavl?  

Så søg et job hos Patriotisk Selskab



Hos Patriotisk Selskab er vores vare rådgivning, og derfor er det vigtigt, 
at vores medarbejdere er dygtige, motiverede og har lyst til at udvikle 
sig – både på det faglige og på det personlige plan.

Vores medarbejderstab er unik i sin sammensætning 
med en overvægt af lange og mellemlange videregående 
uddannelser, og mange af vores medarbejdere videreud-
danner sig i løbet af deres karriere hos os. Det indgår 
som et punkt i vores ansættelseskontrakter, at man som 
medarbejder hos Patriotisk Selskab skal holde sig fagligt 
opdateret på sit felt.

Når du søger job hos os, vægter vi dine kompetencer, 
din erfaring og ikke mindst din indstilling til kollegerne, 
læring og udvikling, snarere end vi vægter, at din profil 
præcis matcher jobopslaget. Hvis din holdning er rigtig, 
tror vi på, at du kan lære det, som du ikke har erfaring 
med i forvejen.

Du skal søge job hos Patriotisk Selskab, fordi du:
• brænder for dit fag.

• forstår vigtigheden af tværfaglighed og af andre 
arbejdsområder end dit eget.

• kan bidrage positivt til et team.

• arbejder målrettet og altid kæmper for at levere et 
godt resultat.

• synes, service og kvalitet er afgørende faktorer, når 
du har med kunder at gøre.

• gerne vil udfordres.

• har lyst til at udvikle dig.

• gerne vil have frihed under ansvar.



Hos Patriotisk Selskab er det vores mål at være faglige, 
skarpe og toneangivende i alt, hvad vi siger og gør. Vil 
du være med til det? Så søg job hos os.

Vi modtager meget gerne både opfordrede og uopfor-
drede ansøgninger. Send ansøgningen til vores HR-kon-
sulent Anne Jensen.

Læs mere om os på www.patriotisk.dk
Vi ser frem til at høre fra dig! Anne Margrethe Jensen

HR-konsulent

Direkte 6315 5409
Mobil 2265 3130

amj@patriotisk.dk



Tel +45 6315 5400

patriotisk@patriotisk.dk

www.patriotisk.dk

Kontoret er åbent:

Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00

Fredag kl. 8.00 - 15.30

Patriotisk Selskab

Ørbækvej 276

5220 Odense SØ

Vi vil gøre en forskel – sådan har det været siden 
1810, og sådan bliver det ved med at være

Med kvalitetsrådgivning vil vi være med til at sikre det 
danske landbrugs fremtid. Derfor har vi altid brug for flere 
kvalificerede rådgivere.

Patriotisk Selskab er en virksomhed med over 200 år på 
bagen. Trods vores navn, der knytter sig til en tid, hvor 
Danmark var udfordret på sin stabilitet som følge af bl.a. 
Napoleonskrigene og Københavns bombardement, er vi i 
dag en moderne rådgivningsvirksomhed, hvor viden er om-
drejningspunktet. Vi er stadig patriotiske i den forstand, 
at vi med stolthed kan sige, vi gennem vores arbejde er 
med til at fremme det danske landbrug i en global verden. 
Det sker ved, at vi rådgiver professionelle landbrugsvirk-

somheder om, hvordan de klarer sig bedst muligt med de 
midler og ressourcer, de nu engang har til rådighed – og 
helt naturligt fokuserer vi i øjeblikket især på, hvordan vi 
kan hjælpe vores kunder til at skabe økonomisk overskud 
trods det pres, landbruget er under.

Vores rådgivningsområder er bl.a. økonomi, revision, jura, 
miljø, husdyr og planteavl.  Vi har ca. 80 dygtige medarbej-
dere, alle med en højere uddannelse bag sig. Det er vigtigt 
for os at kunne tilbyde vores kunder kvalitetsrådgivning, 
og derfor vægter vi medarbejdernes personlige og faglige 
udvikling højt.


