
 
 

Produktchef til Limagrain A/S 
- med en faglig og kommerciel profil 

 
Human Talent søger for vores kunde Limagrain A/S i Horsens, en produktchef, der med reference 
til virksomhedens salgschef, vil få produktansvar for majs og stå for videreformidling af faglig 
information inden for produktområdet, internt og eksternt.  
 
Gennem dit produktkendskab og din faglige indsigt, vil du få en stor berøringsflade. 
 
Du kommunikerer og samarbejder med Limagrains Research primært i Frankrig og Holland, vore 
kunder i Danmark, det øvrige Skandinavien og Baltikum, samt Seges og relevante offentlige 
myndigheder. 
Du bliver den faglige ekspert, men indgår i et tæt samarbejde med den produktansvarlige for korn 
og raps og øvrige kollegaer på kontoret, som er beliggende i Landbrugets hus i Horsens. 
 
Der vil i forbindelse med jobbet være mindre rejseaktiviteter i Europa. 
 
Limagrain A/S er det danske salgsselskab i Limagrain Europe, som er en af de største 
forædlere af majsudsæd, raps og korn på det europæiske marked. 
Med varemærket LG er Limagrain A/S markedsleder på det danske marked inden for salg af 
majsfrø til ensilering og modenhed. Også inden for raps og korn er LG genetikken særdeles 
stærk, og vi har et stort salgspotentiale inden for raps og korn foran os.  
 
Ansvar og opgaver: 
  
 Den direkte kontakt til forhandlere, landbrugscentre og landmænd, vil være en vigtig del af 

jobbet, og i den forbindelse vil du i perioder også arbejde ude af huset 
 Bindeled mellem Limagrain DK og Limagraingruppens PD/Research afdeling 
 Udveksle og bearbejde informationer med Limagrain kollegaer i andre lande 
 Udforme produktbeskrivelse, teknisk information samt kataloger og brochurer 
 Samarbejde med marketing herunder skrive faglige artikler, løbende forbedring af materiale 

til salgskampagner mv.  
 Videreformidle al generel teknisk information omkring produkter og sorter 
 Stå for demo- og forsøgsmarker, såvel den administrative del samt lejlighedsvis den 

praktiske del, herunder afholder fremvisninger og møder 
 Budget ansvar. 

 
Din profil: 
 
 Du har en relevant teknisk baggrund inden for landbrug, evt. agronom eller 

landbrugstekniker 



 Du har en særlig interesse for planteavl og grovfoderproduktion 
 Kommunikerer mundtlig og skriftlig på flydende dansk og engelsk 
 En stærk administrativ profil 
 Kommercielt tænkende, en god formidler, udadvendt og relations skabende 
 Positiv, selvstændig, udviklingsorienteret og engageret 
 Fortrolig med Microsoft Office-pakken  
 Du har kørekort 

 
 
Limagrain tilbyder: 
 
 En selvstændig og spændende stilling i et internationalt miljø, hvor din indsats gør en 

forskel 
 En stilling med en stor berøringsflade og med en god kombination af faglighed, udvikling og 

formidling både gennem den interne og den udadvendte rolle 
 En stilling i en solid og global virksomhed, som er markedsledende på det danske marked 

inden for salg af majsfrø 
 Attraktiv lønpakke 

 
Du kan læse mere om Limagrain A/S på www.lgseeds.dk  
 
Tiltrædelse: 
Stillingen ønskes besat snarest, men vi venter selvfølgelig på den rette medarbejder.  
 
Ansøgningsfrist: 
Vi inviterer løbende relevante kandidater til samtale, så send gerne din ansøgning i dag. Vi glæder 
os til at høre fra dig.  
 
Vil du med på holdet? 
Så send dit CV og en kort motiveret ansøgning via link på denne side. 
 
Interesseret i at høre mere? 
Alle henvendelser vedr. stillingen skal foregå til Human Talent ApS. Du er velkommen til at 
kontakte rekrutteringsansvarlig Trine Sangill på 2990 0025 for yderligere oplysninger om stillingen.  
 
 
Human Talent ApS er specialister i rekruttering af nøglemedarbejdere, ledere, specialister og funktionærer til private og 
offentlige virksomheder i Danmark. Se mere på www.humantalent.dk 
 
 
 

http://www.lgseeds.dk/

