Foreningen for Reduceret
jordbearbejning i DanmarK
Daglig leder til FRDK’s mange aktiviteter
Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK) har de senere år gennemgået
en betydelig udvikling. Langt flere dygtige pløjefri landmænd er kommet med, og vi har de
miljørigtige og fagligt attraktive løsninger på de fleste af de udfordringer, som politikere,
miljøorganisationer og landmænd ønsker sig fra markbruget i Danmark. Vi har derfor gjort meget
for at udbygge og synliggøre den stærke faglige viden om vores dyrkningskoncept. Det er også
lykkedes til en vis grad med de kræfter, vi har haft indtil nu. Men vores ambitioner rækker endnu
videre, så derfor søger vi - til en nyoprettet stilling - en daglig leder med evner og styrke til at
være en frontløber i vores fokuserede indsats.
Opgaverne er blandt andet at:
 være drivende kraft i at identificere og beskrive projekter med fokus på pløjefri
dyrkning
 søge og få midler til projekterne
 udføre projektledelse i regi af FRDK (erfaring/uddannelse som projektleder en fordel)
 være fundraiser til andre opgaver i FRDK
 varetage det daglige ansvar for økonomien i FRDK
 have overblik over og sørge for daglig organisering af foreningens virke
 varetage administration af henvendelser til/fra FRDK
 tage sig af medlemsadministrationen
Ønskede personlige/faglige egenskaber:
 erfaring med projektansøgninger, fundraising mv.
 kan skabe positiv dialog med landmænd, politikere, forskere, rådgivere, medier mfl.
 visionær - kan tænke fremad inden for FRDK’s virkefelt
 skaber team-samarbejde i flad struktur med mange aktører, herunder flere
freelancemedarbejdere
 struktureret - omtanke før handling
 har overblik, er fokuseret, brænder igennem
 er motiveret og engageret - og kan motivere og engagere andre i organisationen
 god til mundtlig og skriftlig faglig kommunikation - især i forbindelse med fundraising
 faglig viden om jordbrug/biologi en fordel, men ikke en forudsætning
Du kan læse mere om FRDK på www.frdk.net eller kontakte vores formand, Hans Dahm på
mobil 21 48 22 95 eller mail hansdahm@post.tele.dk for yderligere oplysninger.
Din ansøgning skal vi have senest 19. januar 2015, og den sendes til Hans Dahm - enten pr.
mail eller pr. brev. Alle henvendelser og ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.
FRDK har 432 medlemmer, hvoraf langt de fleste er aktive landmænd. Vi sælger frø til
efterafgrøder gennem shopFRDK, udgiver FRDKnyt seks gange årligt, udsender nyhedsbreve
20-25 gange årligt og har en aktiv hjemmeside. Desuden er vi meget internationale orienterede
og har en bestyrelsesplads i ECAF

