
Østdansk Landboforening 
rådgiver og servicerer land-
mænd, gartnere og andre 
erhvervsdrivende i udvikling 
og drift af deres virksomhed fra 
A til Z gennem vores afdelinger 
for økonomi & regnskab, plan-
teavl, ejendomshandel og jura. 

Vores rådgiverteam arbejder 
sammen om at optimere 
rådgivningen til den enkelte 
virksomhed. Vi er 46 medar-
bejdere med kontor i Rønnede. 
Foreningen har 430 aktive 
medlemmer og 1200 kunder.

Praktiske oplysninger
Vi ønsker du kan tiltræde 
snarest og gerne senest 1. 
juni 2018. 

Send os din ansøgning med 
CV senest d. 19. april 2018 til 
abo@ostdansk.dk mærket
”Ansøgning forsøgsleder”  

FORSØGSLEDER TIL 
MARKFORSØG
Østdansk Landboforening søger en forsøgsleder med ansvar for 
foreningens markforsøg, herunder egne forsøg og landsforsøg. 
Arbejdsopgaverne omfatter primært planlægning, koordinering 
og daglig pasning af markforsøg, herunder anlæg, såning, behand-
ling, bedømmelse, høst og afrapportering af resultater. Du skal 
være nøglepersonen for vores forsøgsafdeling og samtidig indgå i 
rådgiverteamet med 8 planteavlskonsulenter, hvor du skal hjælpe 
med at videreformidle nyeste resultater og viden til vores kunder 
og planteavlskonsulenter, ved rådgivning, mundtlig og skriftlig 
formidling. 

Vi tilbyder et job, hvor der under hensyn til forsøgsarbejdet, er 
mulighed for planteavlsrådgivning af egen kundegruppe, indlæg 
ved markvandringer, medlemsmøder og deltagelse i kornsyn.

Vi forventer, at du har en faglig og praktisk baggrund, der matcher 
opgaverne kombineret med vilje og lyst til at sætte dig ind i nye 
faglige udfordringer og metoder. Vi forventer du er servicemin-
ded, kvalitetsbevidst og kan udføre praktisk forsøgsarbejde i 
marken med præcision.  
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt, og selv tilrettelægger 
din arbejdsdag. Du skal være indstillet på at arbejde med vækst-
sæsonen, i travle perioder og med deadlines i forhold til rettidig 
behandling af afgrøder og markforsøg. 

Yderligere information om Østdansk Landboforening på 
www.ostdansk.dk eller om stillingen ved henvendelse til 
chefkonsulent Martin Rath Olsen tlf. 5679 1920 / 2942 7359.

Spændende job til 
Planteavlsrådgivning


