
 
 
Vil du være med til at udvikle fremtidens landbrug?  
– og er du god til at have overblik og mange bolde i luften, samtidig med at du er omhyggelig 
med dit arbejde? Så er du måske vores nye forsøgsmedarbejder. 
 
Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet søger en erfaren landmand, 
driftsleder eller jordbrugsteknolog til ansættelse på Forsøgsgårdene i Taastrup fra 1. april 2016. 
Stillingen er en tidsubegrænset fuldtidsstilling. 

Om PlanteFaciliteter & Værksteder 
Vi er 40 medarbejdere i PlanteFaciliteter & Værksteder, som er en sektion på Institut for Plante- 
og Miljøvidenskab.  

PlanteFaciliteter & Værksteder består af 6 teams, som har meget forskellige opgaver, men alle 
betjener forskere og undervisere på universitetet – enten på Frederiksberg eller i Taastrup. 

Denne stilling er placeret i team Forsøgsgårdene, og arbejdspladsen ligger i Taastrup. Du kan 
læse mere om os på www.plen.ku.dk/om/pfv  

Arbejdsopgaver 
Du skal indgå i arbejdet med at udføre markforsøg med landbrugsafgrøder i dialog med forskere 
og studerende. Hovedvægten vil være på forsøg med recirkulering af næringsstoffer, organisk 
gødning og økologiske dyrkningssystemer. Ud over anlæg og pasning af markforsøgene skal du 
også håndtere prøver i marken og klargøre dem til analyse. 

Du skal tage vare på mark- og driftsplanlægning for vores 200 hektar i samarbejde med 
teamlederen, herunder dialog om og koordinering af sprøjtning, gødskning og andre 
markbehandlinger på konventionelle og økologisk dyrkede arealer. 

Du skal bruge dit økonomiske talent til prisforhandling og salg af korn samt indkøb af såsæd, 
gødningsprodukter, bekæmpelsesmidler m.m. til bedriften. 

Derudover skal du indgå i den daglige markdrift og vedligeholdelse af landbrugs- og 
forsøgsmaskiner i samarbejde med teamets øvrige medarbejdere. 

Vi tilbyder 
En afvekslende hverdag fyldt med fagligt udfordrende arbejdsopgaver, mere rutineprægede 
driftsopgaver og administrative opgaver. 
 
Samarbejde med kolleger, forskere og studerende afvekslende med selvstændigt arbejde. 
 
Videbegærlige landbrugselever og faglig sparring med erfarne kolleger. 

www.plen.ku.dk/om/pfv


 
Travle perioder og deadlines i forhold til rettidig behandling af afgrøder og markforsøg. 
 
Flekstidsordning, glade kolleger, al slags vejr og masser af arbejde. 
 
En arbejdsplads i et internationalt universitetsmiljø, hvor man skal kunne begå sig på engelsk. 
 
Dine kompetencer  
Vi forventer, at du har en uddannelse som landmand, driftsleder eller jordbrugsteknolog og har 
nogle års landmandserfaring fra planteavlsbedrifter. 
 
Det er en stor fordel, hvis du også har erfaring med markforsøg og forsøgsudstyr. 
 
Vi finder det vigtigt, at du er kvalitetsbevidst og omhyggelig, når du arbejder. 
 
Det er vigtigt, at du kan begå dig på engelsk – både skriftligt og mundtligt, da størstedelen af 
vores brugere er engelsktalende. 
  
Vi lægger stor vægt på, at du er udadvendt, har gode samarbejdsevner, et godt humør og er parat 
til at tage fat i travle perioder. 
 
Vi tilbyder en arbejdsplads med højt til loftet, gode kolleger, fleksibel arbejdstid og masser af 
spændende arbejde. 

Ansættelsesforhold 
Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til relevant overenskomst enten ved: 
 
Løn- og ansættelsesvilkår som jordbrugsteknolog såfremt stillingen besættes i henhold til 
Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10-
Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftalen for 
Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten. 

Eller ved: 

Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det 
Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for 
Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 
 
Der er mulighed for forhandling af yderligere tillæg efter kvalifikationer 

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med flekstidsordning. 

Yderligere oplysninger 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til Hanne Lipczak Jakobsen, tlf. 29 44 36 46.  

Ansøgning mv. 
Send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk via Jobportalen (tryk 
på linket "SØG STILLINGEN" nederst i opslaget), så den er Universitetet i hænde senest den 



12. februar 2016. 
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at 
søge stillingen.  

 
 


