
Vi söker en VÄXTNÄRINGSEXPERT för storskalig odling av skogsplantor

Som VÄXTNÄRINGSEXPERT jobbar du i nära samarbete med kunders skogsplantskolor för användningen av våra arGrow® produkter. 
Tillsammans med plantskolans ledning och personal anpassar du planering av växtcykeln, odlingsscheman och metoder samt stöttar 
odlingen så att plantorna når uppställda kvalitetsmål. Den typiska plantskolan odlar tiotals miljoner skogsplantor årligen.

I tjänsten ingår att delta i utvecklingen av växtnäringskonceptet arGrow® Granulat för behandling av trädplantor vid planteringen och 
som på kort tid vunnit stor uppmärksamhet och användning från de stora skogsbolagen och enskilda skogsägare.

Din bakgrund
Du har en akademisk examen, med kunskaper inom biologi, växtfysiologi och gärna kemi. Du har erfarenhet av storskalig växtodling
och tekniska system för bevattning och växtnäring. Erfarenhet av skogsplantodling är meriterande. B-körkort är ett krav.

Som person är du målinriktad och gillar att kommunicera och samarbeta. En utpräglad känsla för kvalitet och noggrannhet i arbetet är 
viktigt för samspelet internt och externt.

Vårt feel-good erbjudande till Dig
Att bli en del av ett team som brinner för att göra skillnad för klimatet genom att hjälpa våra kunder till mer effektiv och miljövänlig 
växtodling. Vi har en innovativ, inkluderande och öppen atmosfär där dina tankar och idéer räknas. Vi erbjuder dig utmanande och
stimulerande arbetsuppgifter samt stort eget ansvar som får dig att växa.

Vill du veta mer om tjänsten?
Välkommen att kontakta VD Carl-Gustav Löf,  070-609 95 10. Du kan e-posta din ansökan till carl-gustav.lof@arevo.se

Arevo – Game changing nitrogen use efficiency
Arevos effektiva och miljövänliga växtnäring har kraften att bidra till en uthållig omställning av användningen av jordens resurser för  
växtodling. Vår teknologi och våra produkter vilar på professor Torgny Näsholms banbrytande och prisbelönta forskning inom det 

organiska kvävets betydelse för träd. Upptäckten är dock generell, och kan därför tillämpas på i princip alla växter.

Vi är 8 engagerade klimatarbetare som jobbar med affärsutveckling, patentering, produkt- och produktionsutveckling och inte minst stöttning till 
våra kunder för användningen av våra produkter. Vår starkt växande marknad utgörs av skogsbolagen och enskilda markägare i Norden, men vi 
har även kunder i andra delar av Europa och Sydamerika. Vi ser ett stort intresse för vår teknologi från jordbruket.


