Teamleder til Pometet
Vil du være med til at udvikle Pometet og urbant landbrug på Københavns Universitet?
Har du begge ben på jorden og er du vild med frugt? – og har du ledelsestalent og lyst til at udvikle
urbant landbrug i samarbejde med forskere og private virksomheder? Så er du måske vores nye
teamleder.
Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet søger en teamleder med
ledelseserfaring til ansættelse i instituttets sektion for Plantefaciliteter og Værksteder i Taastrup fra
1. februar 2018 eller snarest derefter. Stillingen er en tidsubegrænset fuldtidsstilling.
Om Pometet og urbant landbrug
Pometet er national og nordisk genbank for frugt og bær. Samtidig er Pometet en forsøgsfacilitet,
hvor nye ideer afprøves og projekter sættes i værk i samarbejde med forskere, studerende og private
virksomheder.
Pometet har gennem de seneste år gennemgået en omfattende opgradering og udvikling dels i
plantesamlingerne, dels i bevaringsmetoderne og dels i bygningerne. Desuden er der etableret gode
kontakter til virksomheder, andre genbanker og til forskningsmiljøer, der arbejder med frugt- og
bærplanternes dyrkning, frugtkvalitet og forarbejdning til vin mm.
Det urbane landbrug omfatter både det, vi kender som gartneri eller bynære gårde med et
kommercielt sigte, og sociale haver, som for eksempel fælleshaver, terapihaver, bydelshaver,
kvartershaver mm. Målet i de kommende år er at udvikle forsøgsarealer til urban dyrkning af
grønsager, frugt, bær og sociale haver. Visionen for forsøgsarealerne er at inddrage borgere i
forsknings- og udviklingsprojekter indenfor urban fødevareproduktion, bæredygtige urbane
dyrkningssystemer, biodiversitet, naturbevarelse i byer og teknologisk udvikling.
Vi søger nu en visionær, inspirerende og engageret teamleder, som kan udvikle Pometet og urbant
landbrug til en fælles forsøgsfacilitet.
Du bliver en del af den sektion, der hedder PlanteFaciliteter & Værksteder, som yderligere er
inddelt i 6 teams. De 6 teams løser mange forskellige opgaver, men alle teams betjener forskere og
undervisere på universitetet. I alt er vi 40 medarbejdere fordelt på Taastrup og Frederiksberg
Campus. Som teamleder for Pometet og urbant landbrug skal du lede teamets medarbejdere og have
arbejdsplads i Taastrup.

Arbejdsopgaver
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Lede og motivere et team bestående af 2-3 gartnere, 1 gartnerelev og et varierende antal
studentermedhjælpere
Indgå i dialog med forskere, undervisere og studerende om planlægning og udførelse af
forsøg med frugt, bær og vin dels i plantagen, dels i semifieldanlæggene og dels i den
efterfølgende forarbejdning
Udvikle værkstedsarealer til forskning og udvikling af urbant landbrug i samarbejde med
forskere og andre interessenter
Bidrage til udvikling af private-offentlige samarbejdsprojekter
Koordinere opgaver, arbejdskraft og maskiner på daglig basis
Medvirke i plantagedriften i samarbejde med teamets medarbejdere
Kontinuerligt tilpasse, udvikle og verificere Pometets samlinger
Tage vare på plantagedrift med både konventionel og økologisk drift, samt indgå aftaler med
maskinstationer, samarbejdspartnere og andre eksterne
Formidle viden om Pometets arbejde og samlinger til nyhedsmedier og besøgende
Indgå i udformning og ansøgning af nye projekter til udvikling af Pometet og urbant
landbrug

Vi tilbyder
·
·
·
·
·

En afvekslende hverdag fyldt med ledelse, fagligt udfordrende såvel som rutineprægede
arbejdsopgaver og administrative opgaver
Fagligt samarbejde med forskere, studerende, virksomheder og borgere
Travle perioder og deadlines i forhold til rettidig behandling af planter og forsøg
Flekstidsordning, glade kolleger, al slags vejr og masser af praktisk arbejde
En arbejdsplads med højt til loftet i et internationalt universitetsmiljø

Dine kompetencer
Vi forventer, at du har:
·
·
·
·
·
·

Ledelseskompetencer og erfaring med at lede medarbejdere
Uddannelse indenfor jordbruget og gerne med en relevant akademisk uddannelse som
overbygning
Erfaring med at søge projektfinansiering og gennemføre projekter
Gode engelskkompetencer – både mundtligt og skriftligt, da flere af vores brugere er
engelsktalende.
Lyst og evner til formidling såvel mundtligt som skriftligt
Gode samarbejdsevner, udadvendthed, gåpåmod og evne til at arbejde selvstændigt

Vi lægger vægt på, at du:
·
·
·
·
·

Har praktisk erfaring med frugtavl og kendskab til erhvervet
Har erfaring fra et akademisk miljø
Er initiativrig, kvalitetsbevidst og omhyggelig
Har let ved regneark og andre IT-værktøjer
Er indstillet på at tage fat i plantagen i travle perioder

Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC
eller i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes
Organisationer - Det Statslige Område (OAOS-fællesoverenskomsten) og efter Organisationsaftalen
for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere eller
Organisationsaftalen for Jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved
Aarhus Universitet eller efter Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes
Centralorganisation og CO10-Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten).
Der er mulighed for forhandling af tillæg. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer med
flekstidsordning.
Yderligere oplysninger
Spørgsmål til stillingen kan rettes til driftschef Hanne Lipczak Jakobsen, tlf. 29 44 36 46, email:
halj@plen.ku.dk.
Du kan læse mere om os på www.plen.ku.dk/pfv
Ansøgning mv.
Send ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk via jobportalen via
Jobportalen (klik på linket "SØG STILLINGEN"), så den er universitetet i hænde senest den 7.
januar 2018. Vi forventer, at ansættelsessamtaler vil foregå i uge 3 og 4.
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge
stillingen.
Send ansøgning

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent
fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser
og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør
ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

