
JIDs karrieredag 2022
Torsdag den 3. november 2022 på Kursuscenter Brogaarden

– På vej i job…

grønne

Karrieredagen

– Et step på vejen  

til en spændende  

karriere som 

 jordbrugsteknolog
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program

Karrieredag 2022 
Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40 Strib, 5500 Middelfart

Kl. 09.30 Ankomst og kaffe/te samt rundstykker

Kl. 09.45  Velkomst og indledning, samt praktiske oplysninger  
v/bestyrelsesformand Uffe Pilegaard Larsen

Korte plenumindlæg
Kl. 10.00  Børge Sørensen, Direktør i Landbrugsrådgivning Syd
  Hvad er kravene til fremtidens medarbejdere  

inden for det grønne område?
• Hvad er JT érne gode til, og hvor kan de blive bedre?
• Hvordan ser fremtidens krav til medarbejdere ud? 
• Hvordan øger man sin markedsværdi som nyuddannet?

Kl. 10.25  Heidi Buur Holbeck, Klostergård Natur  
(Indehaver, tidl. Naturchef i Seges)

 Indsatser for biodiversitet - hvorfor og hvordan?
  Klostergård Natur kendetegnes af en stor landskabsvariation med flodskrænter,  

flodsletter og nutidens Gudenå. Et landskab som har skabt unikke muligheder for  

stor artsvariation og unik biodiversitet.

  Med udgangspunkt i Klostergård vises eksempler på hvordan teori kan omsættes  

til konkrete handlinger.

Kl. 10.50 1. café-runde starter

Kl. 11.30 Frokost

Kl. 12.20 2. café-runde starter  

Kl. 13.00 3. café-runde starter

Kl. 13.40 Kaffe/te med brød

Kl. 14.10 4. café-runde starter

Kl. 14.40 Afrunding og afslutning

Kl. 15.00 Farvel – og tak for i dag!

Hvad er en café-runde?
Cafémiljø med 31 muligheder / caféer 
(se programmet)

”Jordbrugsteknologerne og deres 
beskæftigelsesmuligheder på mit om-
råde”

Forventninger, krav, nødvendige kom-
petencer, muligheder og udfordringer

Ca. 15 minutters oplæg fra café-besty-
rer efterfulgt af 20-25 minutters dialog

 (Café-bestyrere =  
arbejdsgivere, uddannede teknikere / 
teknologer, konsulenter og andre med 
relation til erhvervet)

Kort over Brogaarden



JIDs Karrieredag ·  november 2022 3  

caféoversigt

Oplæg Café-værter

Café 1

B(r)oligen

Miljørådgiver i LandboSyd

Jordbrugsteknolog og PBA. Har igennem de sidste 15 år arbejdet med 

landbrugets miljøforhold. Dels som rådgiver, kommunal miljømedarbej-

der, AC-tekniker i Miljøstyrelsen og nu miljørådgiver i landboforeningen 

LandboSyd. 

Kom og hør:  

• Hvad en miljørådgiver laver? 

• Hvordan netværk kan skabe job?

Henriette Fries

Miljørådgiver

LandboSyd

Café 2

lokale 24

Miljømedarbejder i kommunen (landbrug)

• Miljøtilsyn 

• Klager

• Miljøtilladelser/godkendelser

Ayoe Henriksen

Miljømedarbejder

Vesthimmerlands Kommune 

Café 3

lok 24

Kvæginseminører/reproduktionsspecialister hos VikingDanmark

Som kvæginseminør/reproduktionsspecialist bliver du ansvarlig for at 

udføre reproduktionsarbejde inden for et geografisk område med ud-

gangspunkt i din bopæl.

De primære arbejdsopgaver er:

• Inseminering, forundersøgelse, drægtighedsundersøgelse samt rådgiv-

ning og sparring med Vikings medlemmer om reproduktion

• Igangsætning af projekter/handleplaner for reproduktion i samarbejde 

med medlemmer og kolleger

• Varetagelse af særlige opgaver/specialistfunktioner udover det primæ-

re reproduktionsarbejde

• Formidling af VikingDanmarks værditilbud til medlemmerne herunder 

Vikshop, Sensehub, Livestock og meget mere

• Jobbet som inseminør i VikingDanmark er et selvstændigt job, hvor 

man skal indgå i et team, som i fællesskab har det overordnede ansvar 

for en gruppe af VikingDanmarks medlemmer/kunder.

Erik Henriksen

Kvæginseminør 

Sara Petersen

Avlsrådgiver

VikingDanmark

Café 4

Lokale 23

Jordbrugsteknolog, Landskab og Anlæg  
i den offentlige forvaltning

• Arbejdsopgaver i en offentlig forvaltning – et tæt samarbejde med den 

udførende part samt den øvrige forvaltning.

• Udvikling af de grønne bynære områder skal ske med fokus på borge-

ren, naturen og driften.

• Drift behøver ikke at være status Quo. Drift spiller en vigtig rolle i 

projekter og udvikling i lokal - og bysamfundene.

Majken Asserbo 
Henriette Tingholm

Parkforvaltere, Natur og Trafik,

Faaborg-Midtfyn Kommune

Kun de to første caférunder

Café 5

Lokale 37

Karrierevejens vejbump

Karrierevejens forløb afhænger af hårdt arbejde, succeser, ommere, held, 

men fremfor alt valg. Det er dog ikke altid, at ens valg helt ender som 

forventet…

Efter flere år som Marketingchef i Danmark og Norden for to af de nok 

største landbrugsmaskinbrands, bød der sig en mulighed, som det var 

svært at sige nej til; et job på det europæiske hovedkontor med ansvar 

for hele Europa. Men jobbet viste sig lidt anderledes end forventet og en 

række udefra kommende faktorer endte med at vende op og ned på mine 

egne prioriteter i forhold til arbejdsliv og karriere.

Morten Nørtoft Jørgensen

Tidl.: Marketingchef hos CLAAS og 

Case IH

Caféer
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caféoversigt

Oplæg Café-værter

Café 6

Kælderen

Jordbrugsforskning, droner og værdifuld viden til landmændene

• Fremtidens skærpede krav til dansk landbrug om miljømæssig, bære-

dygtig produktion af sunde fødevarer

• Foderproduktion af høj næringsværdi

• Planteproduktion til biomasse

• Sprøjteteknik & frøgræs frøhvile

• Håndtering af pesticider i landbruget

• Opmåling med brug af droner

Uffe Pilegaard Larsen

Driftsleder

Institut for Agroøkologi, 

Aarhus Universitet Flakkebjerg

Café 7

Repos lige 

uden for 

Salen

Håndtering af miljøopgaver og –uheld

• Assistance og rådgivning til alle typer af forureninger – både akutte og 

ikke akutte miljøuheld ved forurening af vand, jord eller luft

• Vagtberedskab og døgnberedskab

• Samarbejde med forsikringsselskaberne og myndighederne

• Tilsyn og varetagelse af forureninger i vandløb og recipienter.

Lars Bjørn Hansen

Direktør

AMS – Akut Miljø Service

Café 8

Lokale 40

Hvordan målretter du bedst dine egne kompetencer/forudsæt-
ninger til et job i landbrugsrådgivningsbranchen?

• Hvad skal du især være opmærksom på, når du går  

ind i rådgivningsbranchen?

• Hvordan arbejder vi med medarbejderudvikling  

i Landbrugsrådgivning Syd?

• Hvilke kompetencer kigger vi særligt efter hos  

kommende medarbejdere?

• De typiske faldgruber for nye medarbejdere  

og hvordan du undgår dem! 

Børge Sørensen

Direktør 

Landbrugsrådgivning Syd

Café 9

Lokale 42

Fra akademi til business

• Om Danish Agro koncernen

• Karrieremuligheder som Jordbrugsteknolog og PBA

• Trainee i Danish Agro

• Værdibaseret salg og rådgivning til det danske landbrug

Martin Bay Mortensen
Produktspecialist kvæg

Peter Hansen Bondehøj
Produktspecialist svin

Daniel Damgaard Rask
Produktspecialist planteavl

Danish Agro

Café 10

Lokale 42

Foder og klimarådgiver hos SvineRådgivningen

I SvineRådgivningen arbejder vi for at implementerer værdifuld viden, 

som bidrager til en styrket dansk svineproduktion.

• Prod. Rådgivning

• Foderrådgivning og optimering

• Klima og bæredygtighed

• Erfagrupper

• Vidensdeling og salg

Jonas From Katholm

Jordbrugsteknolog og PBA

SvineRådgivningen 
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Oplæg Café-værter

Café 11

Lokale 23

Drift og pleje af kommunale parker, stadion og idrætsanlæg, 
vintertjeneste og byrumsforvaltning

• Ledelse og udvikling af 25 medarbejder

• Anlægs- og driftsstyring af projekter med egne og eksterne entrepre-

nører

• Samskabelse og dialog med vores brugere

• Budgetansvar på afdelingsniveau

Steffen Søgaard

JT og PBA

Driftsleder Park, Idræt & Vinter 

Næstved Kommune

Kun de to sidste caférunder

Café 12

B(r)oligen

Konsulent / Kørende sælger hos Hornsyld Købmandsgaard

Jeg arbejder primært med hestefoderdelen indenfor følgende brands: 

Amequ by Dangro, Eggersmann og Møllerens. Møllerens har ud over 

hestefoderdelen et bredt sortiment af foder til høns, kvæg, gris, gnavere 

og vildt, hund og kat.

• Kørende sælger

• Ansigtet udadtil

• Forhandleransvarlig

• Videreformidling af viden

• Messer, arrangementer og foredrag

Trine Lauritzen

Jordbrugsteknolog, husdyr, hestespe-

ciale. PBA i jordbrugsvirksomhed, 

hestevinkel

Hornsyld Købmandsgaard

Café 13

Salen

Salg og marketing koordinator – med mange kasketter

Jordbrugsteknolog Planter og PBA miljø er endt i maskinbranchen med 

ko-fodring som speciale. Arbejdet hos en mindre landbrugsmaskinimpor-

tør og forhandler betyder, at man har mange forskellige arbejdsopgaver 

som bl.a. :

• Indkøb/bestilling af maskiner hos leverandører

• daglig kontaktperson til leverandører 

• Salgsback up for sælgerne, export-salg og levering/transport

• Aftermarked (opfølgning på levering, reklamationer osv.)

• Koordinering af Markedsføringsaktiviteter, (alt fra kundeture til fabriks-

besøg, annoncering, Dyrskuer, messer osv)

• Budget og planlægning 

• administrative opgaver for bogholderi

Anne-Kathrine Leibrandt

JT og PBA

Salg og marketingkoordinator

Stenderup A/S

Kun de to første caférunder

Café 14

Lokale 44

Miljøsagsbehandling i en kommune

• Miljøgodkendelser, tilladelser og anmeldelser

• Udførsel af tilsyn på landbrug samt sagsbehandling af klager

• Udarbejdelse af kommuneplan med planlægning af store husdyrbrug 

og særligt værdifulde landbrugsområder

Bettina Eggertsen

Jordbrugstekniker og  

miljøsagsbehandler 

Miljø og Natur

Slagelse Kommune.

Café 15

Salen

Et arbejde i Fødevarestyrelsen, en alsidig dagligdag

• Uanmeldt velfærdskontrol af fx dyrevelfærd, medicin, hygiejneregler. 

• Kampagnekontroller på fx hegn ved udegående svin, lægemiddel zink, 

pattegrises velfærd. 

• Prøveudtagning, fx MRSA prøver, blodprøver og vandprøver.

• Kommunikation er et vigtigt redskab i jobbet, hvor dyrevelfærden ikke 

flyttes med egne hænder. 

• Robusthed og at kunne holde hovedet koldt i kontrolsituationer med 

mange sanktioner. 

• Alt i tæt samarbejde med dyrlæger.

Karina Sundorf Kristensen

Tilsynsførende

Fødevarestyrelsens 

veterinærafdeling.

caféoversigt
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Oplæg Café-værter

Café 16

Lokale 35

Gennem dedikeret og målrettet innovation sælges planter og 
stiklinger overalt på det internationale marked

• Jordbrugsteknologens opgaver hos Queen er mange og alsidige:

• Produktionsplanlægning, produktionsoptimering og miljøstyring

• Afdelingsleder med ledelse og kvalitetsstyring i fokus

• Produktionskontroller af sourcede produkter

• Produktudviklings-optimering

• Udvikling af nye produkter og dyrkningsmetoder

Søren Korup

Executive Assistant

Queen® Genetics

Kun de to sidste caférunder

Café 17

Lokale 35

Til gavn for gartnere

• Et job med fingrene i jorden

• Plantefagligheden er i højsædet

• Alsidige kunder – alsidige opgaver

• Udviklingsarbejde tæt på produktionen

• Selvstændighed er et must

Pernille Kynde

Grønsagsrådgiver

HortiAdvice

Kun de to første caférunder

Café 18

Lokale 40

Hverdag i en kommunal administration

• Fyns mest erhvervsvenlige kommune – hvad betyder det?

• Vandløbsadministration og vandplaner

• Vandløbsrestaureringsprojekter

• Vejen til jobbet – hvordan får man foden indenfor?

• Dialog, dialog, dialog

• ”mange bolde i luften” i praksis

Mads Syndergaard

JT og PBA

Vandløbsmedarbejder

Nordfyns Kommune

Café 19

Salen

Den finansielle landbrugsrådgiver

• Kommunikation, vurdering og formidling. 

• Kreditbehandling af Landbrugsengagementer, gennemgang af regn-

skaber og budgetter. 

• Strategisk sparring på fremtiden muligheder herunder ESG-agendaen

Dennis Riisberg

Landbrugsrådgiver

Peter Christensen

Landbrugschef

Nordea

Landbrugscenter Jylland Syd & Fyn

Café 20

Salen

Kolding Herreds Landbrugsforening

• Fra praktikant til fastansat på KHL

• Mulighed for at præge egen fremtid

• Opgaver og forventninger – kolleger og kunder

• Jobmuligheder i en DLBR virksomhed

Marie Kock Pedersen

HR-chef

Margrete Johnsen Hansen

Juniordriftsøkonomikonsulent, JT

Anders Smedemand Musse

Chefkonsulent 

Jens Hansen

Planteavlskonsulent, JT

Kolding Herreds Landbrugsforening

caféoversigt
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Oplæg Café-værter

Café 21

B(r)oligen

Planterådgiver i en foranderlig tid

• Hvert år nye udfordringer

• Hvilke kompetencer bruger jeg

• Dagligdagen/årshjulet

• Gør din interesse til din levevej

• Kundernes forventninger

Niels Holmgaard

Planterådgiver

Sagro

Café 22

Ud for 

lokale 24 

At være en del af landets stærkeste økologirådgivning, som ny 
rådgiver

• At gå fra teori til praksis

• Du skal se de skæve vinkler

• Tænk ud af boksen, det er ikke konventionelt landbrug, du rådgiver!

• Ingen økonomi – ingen økologi

• Landbrug som dyrkes med naturen som samarbejdspartner

• Håndværk frem for regler

Peter Pinstrup 

JT & PBA med speciale i planteavl 

Økologirådgiver

ØkologiRådgivning Danmark

Café 23

Lokale 34

Lær mere om LinkedIn og udvid dine job- og karrieremulighe-
der. Få inspiration til:

• Hvad kan du bruge LinkedIn til i din jobsøgning og dit karriereforløb?

• Hvad bruger arbejdsgiverne LinkedIn til?

• Hvordan kan LinkedIn hjælpe dig til at passe og udvide dit netværk?

• Din profil er synlig på Nettet 24/7. Hvilket ”billede” skal din profil vise 

af dig?

Martin Nielsen

Job- og karrierecoach

FTF-A

Café 24

Banegår-

den

JID…

Hvad kan vi gøre for dig?

Hvad koster det at være medlem?

.. Og hvad du ellers har lyst til at spørge om.

FTF-A…

Hvad koster en arbejdsløshedsforsikring?

Er det en fordel at melde sig ind som studerende?

Hvornår har jeg ret til dagpenge?

Peter Bromark

JID 

Anders Christian Hjortshøj 

FTF-A

Café 25

Lokale 44

Fra jord til skrivebord – de første år som økonomirådgiver

• Jobsøgning og ansættelse som økonomirådgiver i VKST

• Udvikling fra ”back-office” til egne kunder

• Hverdagen som økonomirådgiver

• Fremtidigt generationsskifte på fars landbrug – måske kombineret med 

rådgiverjob?

Jeppe Madsen

Økonomirådgiver

VKST

Café 26

B(r)oligen

Rådgivning i en DLBR-virksomhed

Er du nysgerrig på, hvad rådgivningen rummer og på, hvad konsulenterne 

ude i DLBR-virksomhederne laver?

Hos Landbrugsrådgivning Syd rådgiver vi en meget bred vifte af landbru-

gere. Vores kunder varierer meget i både størrelse og produktionsform. 

Men fælles for dem alle er, at forretning og familieliv skal gå op i en højere 

enhed – og det skal vores rådgivning afspejle.

Mød vores planteavlskonsulent og en af vores driftsøkonomer og hør:

• Deres (ulige) vej ind i rådgivningsbranchen

• Hvilke kvalifikation og kompetencer det kræver at kunne rådgive frem-

tidens landmænd.

Sune Hallberg 

Driftsøkonom

Kirstine Damgaard Petersen

Planteavlskonsulent

Landbrugsrådgivning Syd

caféoversigt



Oplæg Café-værter

Café 27

Lokale 40

Fra hestepige til drømmejob via uddannelse og netværk

• Hvordan bruger jeg min uddannelse som teknolog/PBA

• Hvad kan jeg bidrage med i uddannelsen af kommende dyrlæger

• En god kombination af teori og praksis

• Værdien af et godt netværk

Anne-Lise Riis Jensen

Dyrepasser, jordbrugsteknolog 

og PBA

Universitetshospitalet for  

Store Husdyr, Taastrup

Café 28

B(r)oligen

Kvægrådgiver i et stærkt team

• Hvorfor jeg blev kvægrådgiver og vejen dertil

• Hvad jeg lægger vægt på som rådgiver  

• Min hverdag, og hvad der giver værdi

• Rådgiverens rolle

Camilla Schilling Pedersen

Kvægrådgiver

KvægXperten

Café 29

Lok 32

Jordbrugsteknolog i Miljøstyrelsen Cirkulær Økonomi & Affald

I Cirkulær Økonomi & Affald arbejder vi med regulering af affald til gen-

anvendelse, forbrænding og deponering. Vi implementerer nationale 

planer og strategier for genanvendelse og forebyggelse af affald, og vi 

implementerer EU regler og strategier for affald, fx producentansvar for 

affald og forbud mod engangsprodukter af plastik. Som medarbejder i

Cirkulær Økonomi & Affald vil dine opgaver fx kunne være:

• Behandling af sager om fx import og eksport af affald

• Besvare henvendelser fra borgere og virksomheder

• Information og kommunikation til borgere og virksomheder, fx via 

dialogmøder eller hjemmeside

• Udvikling af interne arbejdsgange

• Input til vejledninger, rapporter og fremtidig regulering

Casper Schwartz Glottrup

AC Tekniker

Miljøstyrelsen

Cirkulær Økonomi & Affald

Café 30

Lokale 22

Fotocafé: Få din LinkedIn profil til at se professionel ud 

Til karrieredagen er det muligt at få taget et profilbillede til din linkedin -

profil af en professionel fotograf. Så hvis det er et selfie eller evt. festbil-

lede, der pryder din profil, så få det skiftet ud og fremstå professionel, til 

din kommende jobsøgning.

Robert Wengler 

Fotograf 

wengler.dk

Café 31

Ud for 

lokale 23

Syddansk Kvæg – faglig passion og kærlighed til køer

• Min (om)vej til jobbet som kvægrådgiver

• Min personlige udvikling efter ”endt” uddannelse

• Motivation på arbejdspladsen for mig som nyuddannet

• Sparring med kollegaer og værdien af stærke netværk

Camilla Bisgaard Nomanni

Kvægbrugskonsulent 

Syddansk Kvæg

Her kan du se dine muligheder som studerende

• Du kan blive medlem af JID for kun 1 krone om dagen: 90 kr. pr. kvartal.

• Kontingentet er fradragsberettiget.

• Du modtager JIDs medlemsblad Jordbrugsteknologen med artikler  
om jordbrugsteknologer og professionsbachelorer i job.

• Du kan få tilskud til studieture (op til 800 kr.).

• Du kan få tilskud til din praktik (op til 400 kr.).

• JID har et særligt netværk for studerende på tværs af skolerne.  Det hedder UU.

• Du modtager jobannoncer pr. mail.

Er du ikke medlem?

caféoversigt

Meld dig 
ind her 

www.jid.dk


