
Karrieredagen

– Et step på vejen  

til en spændende  

karriere som 

 jordbrugsteknolog

JIDs karrieredag 2021 - online
Torsdag den 4. marts

– På vej i job…

grønne
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program

Karrieredag 2021 - online
kl. 11.50 Login og valg af caféer

kl. 12.00 1. café-runde starter

kl. 12.40 Pause

kl. 12.50 2. café-runde starter 

kl. 13.30 Pause

kl. 13.40 3. café-runde starter

kl. 14.20 Pause

kl. 14.30 4. café-runde starter

kl. 15.10 Pause

kl. 15.15  Afsluttende webinar  
Anja Saabye, Head of UX, Universal Robots A/S

 Dit netværk er guld værd
  Hvordan kommer I godt ud i den virkelige verden? Hvad er et godt netværk og 

hvordan scorer man drømmejobbet som nyuddannet? Hvad er magisk ved kaf-
femøder, når man kun kan li‘ cola? Anja Saabye har en energisk karriere bag sig 
og har på egen krop oplevet, hvad det betyder at have et godt netværk! Deltag 
og hør hendes erfaringer og start dit netværk allerede i dag! 

kl. 16.00 Afrunding

Hvad er en  
café-runde?

Cafémiljø med 27 mulighe-
der/caféer (se programmet) 

”Jordbrugsteknologerne og 
deres beskæftigelsesmulig-
heder på mit område… ” 

Forventninger, krav, nødven-
dige kompetencer, mulighe-
der og udfordringer 

Ca. 25 minutters oplæg fra 
caféværter efterfulgt af 15 mi-
nutters dialog 

(Caféværter = arbejdsgivere, 
uddannede teknikere/tekno-
loger, konsulenter og andre 
med relation til erhvervet)

Hvorfor JIDs  
karrieredag? 
Det er tiende gang, at vi i JID, faglig organisation for jordbrugstek-
nologer i Danmark, inviterer jordbrugsteknologstuderende fra hele 
landet til at deltage på JIDs karrieredag, hvor du kan møde medstu-
derende, kommende kollegaer og måske kommende arbejdsgivere.
Vi arrangerer karrieredagen for at give dig som studerende inspi-
ration til dine fremtidige karrierevalg. - For at give dig idéer til, 
hvordan du kommer i gang med at vælge karriereretning og fag-
område, men også hvordan du allerede nu kan tænke i at udvikle 
dit faglige netværk og måske herigennem skabe en lettere vej til 
praktikker og i sidste ende – dit drømmejob.
I år kommer karrieredagen til at foregå online grundet Covid-19. Det 
kommer ikke til at begrænse os. Vi har sat 27 spændende cafévær-

ter i stævne, der over fire caférunder er klar til at give dig et vigtigt 
indblik i dit kommende arbejdsliv og de interessante opgaver, der 
ligger forude. 
Vi afrunder dagen med fuld energi, når Anja Saabye fra Universal 
Robots i Odense er med os på et webinar, hvor du får nyttige ind-
spark til at opbygge et stærkt og brugbart netværk til fremtiden. 
Rigtig god fornøjelse på JIDs karrieredag 2021. 

Uffe Pilegaard Larsen
Bestyrelsesformand i JID

DU ER  
EN VINDER

Hop ind på https://www.face-
book.com/jid.fagforening og se, 
hvordan du i forbindelse med 

Karrieredagen deltager i  
konkurrencen om lækre 

præmier fra JID.

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGEwMmEyM2EtOGYyZS00OGE4LWEwZWMtYWI0MmUwZjFmN2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22ac0942ca-560e-4fa5-9efb-699ff555e3e9%22%7d
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caféoversigt

Oplæg Café-værter

Café 1  Problemløsende foderkonsulent

• Foderrådgivning af slutkunder/hestefolk
• Kørende sælger
• Formidling af viden

• Assistance til koordinering af messer og sociale medier

Maja Mandrup Knudsen

Foderkonsulent

St Hippolyt Danmark

Café 2 Maskinbranchen set indefra

• Hverdagen i en international koncern
• Markedsindsigt på tværs af Europa – fra Danmark over Skandinavien/

Baltikum til Europa
• Bag kulisserne hos en af verdens største maskinproducenter
• Ledelse i en omskiftelig organisation

• Hvorfor passer teknologer godt ind i maskinbranchen?

Morten Nørtoft Jørgensen

Business Operation Manager

Case IH Europe

- Koordinering af salg, marketing, pro-

duktionsplanlægning og nye produk-

ter for Case IH i Europa

Café 3 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 4 Rådgiver i en foranderlig sektor

• Min karriere – økonomimedarbejder i Patriotisk Selskab
• Fra skolebænk til Den ”barske” virkelighed – hvordan klær I jer på til 

et job i rådgivningssektoren
• Mine arbejdsopgaver og kundernes krav

• Den uendelige række af udviklingsmuligheder – er du klar?

Nicolai Skjoldemose Johansen
Økonomimedarbejder

Nils Rasmussen
Adm. direktør 

Patriotisk Selskab

Café 5 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

Daniel Blichfeldt Olesen
Peter Hansen Bondehøj
Daniel Damgaard Rask 

Produktspecialister

Stine Gade Christensen  
HR specialist

Tobias Glad

HR specialist 

Danish Agro

Café 6 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 økologikonsulent 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.

Anne Mette Fruekilde  

Økologikonsulent

Landbrugsrådgivning Syd

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFlZDE0Y2QtYmUyNi00MGM4LWE5MzAtZTc4YzBlNGQ4Mjlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%2206cb4a89-bf5b-47e6-8143-4e85c498c068%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNjNjUwYzEtYzE0NC00MGRmLTkxZTEtMjQ0OGU3YzRmNjYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22dac9551b-ff73-4c35-8051-2941c083b29f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWVlMjE3Y2MtNTgxOS00NGZiLWFiMDQtZTVlZDZlM2E3Y2Ey%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%228f923885-2559-4f45-9a92-c55e8539d7a1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEwYjg5YmQtYTQ3Ny00NTlmLWI1ZGMtM2FkNzY3N2IzMjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%2206cb4a89-bf5b-47e6-8143-4e85c498c068%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGExOGZkNmQtNDI3NC00NjIwLWJjNjQtMDMxNjUyMmU5OWYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22ac0942ca-560e-4fa5-9efb-699ff555e3e9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzNmMTcxYWQtOWE5NS00M2Y5LWFhNmEtYWNmNWFlZjdkOTg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%227c488025-c68a-4725-838e-e55fe132aee0%22%7d
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caféoversigt

Oplæg Café-værter

Café 7 At være en del af landets stærkeste økologirådgivning

• 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

• Tættere på forbrugeren.

Erik Andersen

Direktør og chef for kvæg

ØkologiRådgivning Danmark 

Café 8 Forhandleransvarlig/Foderkonsulent hos Amequ by Dangro

• Kørende sælger og kundekontakt

• Ansigtet udadtil – videoer

• Forhandler- og storkundeansvarlig

• Videreformidling af viden

• Undervisning og foredrag

• Ambassadører, merchandise og testheste

Trine Lauritzen 

JT & PBA med speciale i hest

Dangro Nordic/Amequ by Dangro

Café 9 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. 

Anja Vesterholm

Tilsynsførende

Fødevarestyrelsens 

veterinærafdeling

Café 10 Prof. Bachelor i overalls og gummistøvler

• Fra kvægrådgiver til fagligmedarbejder på stor kvægbrug

• Optimeringer lige der, hvor det hele sker – på bedriften.

• Ledelse af medarbejdere og faglige udvikling

• Styring, produktionsopfølgning og indkøb for mange millioner kr.

• Kort sagt – alle kompetencer fra jordbrugsteknolog og Prof. Bach er 

i spil

Mads Ebdrup Mortensen

Kvægbrugsleder

Rønhave

Café 11 Den finansielle landbrugsrådgiver 

• Kommunikation, vurdering og formidling. 

• Kreditbehandling af Landbrugsengagementer, gennemgang af regn-

skaber og budgetter. 

• Vurdering af kundens fremtidsplaner ift. finansielle behov og mulig-

heder m.m.  

Martin Broholm

Landbrugsrådgiver 

Peter Christensen 

Landbrugschef

Nordea

Landbrugscenter Jylland Syd & Fyn

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTgzYjMxNGQtZGZiMi00NGIyLTlkNDctM2YyY2QyMmZkNDY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%2206cb4a89-bf5b-47e6-8143-4e85c498c068%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDVhZjkwNzgtMTEwNi00MDY0LWI3MDMtN2Q3OGViYjZlYWUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%2206cb4a89-bf5b-47e6-8143-4e85c498c068%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNmNWI4M2QtZTEzNy00M2ZlLTgxYTktOGYwYWNiYjExNjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%2206cb4a89-bf5b-47e6-8143-4e85c498c068%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODc3MWUzMGEtMDY5Zi00YWMzLWFmZjAtZThmM2FlYTI0NmM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22dac9551b-ff73-4c35-8051-2941c083b29f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDEwYjg5YmQtYTQ3Ny00NTlmLWI1ZGMtM2FkNzY3N2IzMjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%2206cb4a89-bf5b-47e6-8143-4e85c498c068%22%7d
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Oplæg Café-værter

Café 12 Fra jord til skrivebord

• Jobsøgning og ansættelse i driftsøkonomi på VKST

• Udvikling fra ”back-office” til egne kunder

• Hverdagen som juniorkonsulent i driftsøkonomi

• Fremtidigt generationsskifte på fars landbrug – måske kombineret med 

rådgiverjob

Jeppe Madsen

Juniorkonsulent i  

driftsøkonomi, VKST

Café 13 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 14 Fra landmand til Universitet

• Hvordan kommer man fra landbrugsuddannelse til Universitet?

• Hvordan får man praktikken på teknolog- og PBA uddannelsen  til at 

give et job?

• Arbejdet som konsulent på SEGES

• Efteruddannelse er et must

Rasmus Skovgaard Stephansen

Konsulent, Cand. Scient.  

Agrobiologi

HusdyrInnovation  

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

SEGES 

Café 15 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 16 Miljømedarbejder i kommunen

• Egne arbejdsområder – landbrug, kommuneplan, lokalplan, tør natur, 

råstoffer, tillidsrepræsentant

• Borgerkontakt – en stor del af arbejdet som miljøsagsbehandler

• Mange faglige muligheder – affald, spildevand, landbrug, virksomheder, 

vandløb, rotter, driften

Ayoe Henriksen

Miljømedarbejder

Rebild Kommune

Café 17 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

• Håndtering af forsikringsdækning på udenlandske lastbiler.

Lars Bjørn Hansen
Miljødirektør

AMS - Akut Miljø Service

caféoversigt

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

AFLYST

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWNmM2Q2ZWItYjJmOC00M2RmLWI1MWEtMjE0OGZhNDUyYmRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22dac9551b-ff73-4c35-8051-2941c083b29f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWNlNWZmMTItNzY5Zi00NzU0LWEyNzctNWU4YzRiYWNmMWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%228f923885-2559-4f45-9a92-c55e8539d7a1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTg1MTA5ZWEtZmI1Yi00YTg3LTliNTgtOTFiNjk0OWI2NDBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22dac9551b-ff73-4c35-8051-2941c083b29f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU4MDA5ZWEtNjU4NS00ZGFiLTgzOTktMGQzYmEwMThhYTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%227c488025-c68a-4725-838e-e55fe132aee0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzFlYzEwOTUtNzA3My00M2Y1LTk4ZGYtYjI1ODg1MDUyZjMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%227c488025-c68a-4725-838e-e55fe132aee0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNmZDRiMDctYTgzMi00OTJjLThlOTYtODliOTBkODQwM2M5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22dac9551b-ff73-4c35-8051-2941c083b29f%22%7d
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Oplæg Café-værter

Café 18 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

Café 19 Jordbrugsteknolog hos Miljøstyrelsen
•  Vandløbsarbejde, herunder stoftransport

• Vandføringsmålinger

• Prøvetagning og databehandling

Ninna Philippa Sommer

Jordbrugsteknolog, ansat under 

NOVANA-programmet

Miljøstyrelsen Fyn

Café 20 Miljøtekniker i en stor, rådgivende ingeniørvirksomhed

• Jord- og grundvandsforurening samt diverse prøvetagningsmetoder 

for jord, poreluft og grundvand

• Forberedelse til feltarbejde

• Diverse arbejder med GIS programmer 

• Hvordan jeg fik mit job og hvilke kompetencer, Rambøll søger i en 

jordbrugsteknolog, som gerne vil arbejde med ovenstående.

Kristian Skov

Jordbrugsteknolog, 

Miljøtekniker

Rambøll

Café 21 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

• Produktudviklingsoptimering

• Udvikling af nye produkter og dyrkningsmetoder

Søren Korup

Executive Assistant

Queen® Genetics

Kun de to første caférunder

Café 22 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 sidste caférunder

Café 23 Naturgenopretningsprojekter jf. vandområdeplanerne

• Vådområde og lavbundsprojekter 

• Vandløbsrestaureringsprojekter

• Sø-restaurering

• Dialog med lodsejere, entreprenører

• Arbejdet i en politisk styret organisation

• Sagsbehandling efter vandløbslov og naturbeskyttelse

Jannik Seslef

JT og PBA

Projektleder

Assens Kommune

caféoversigt

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 
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Oplæg Café-værter

Café 24 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:
• Indkøb/bestilling af maskiner hos leverandører
• Salgsbackup for sælgerne, export-salg og levering/transport
• Aftermarked (opfølgning på levering, reklamationer osv.)
• Markedsføring,  hjemmeside, kundeture til fabriksbesøg, annoncering 

og sponsorater
• Dyrskuer, messer og udstillinger. 
• Budget og planlægning

Anne-Kathrine Leibrandt 

JT og PBA

Salg og marketingkoordinator  

Stenderup A/S

Café 25 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 dia-

logmøder eller hjemmeside
• Udvikling af interne arbejdsgange
• Input til vejledninger, rapporter og fremtidig regulering

Casper Schwartz Glottrup

AC Tekniker, Miljøstyrelsen,  

Cirkulær Økonomi og Affald

Café 26 Lær mere om LinkedIn og udvid dine job- og  
karrieremuligheder. 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 

FTFa

Kun de første tre cafèrunder

Café 27 Jordbrugsteknolog (Landskab og Anlæg) fra entreprenør,  
til salg, til offentlig forvaltning

• Arbejdsopgaver i en offentlig forvaltning – hvem samarbejder Park-
forvalteren med.

• Projekter og udvikling i lokal- og bysamfundene. Her med fokus på 
bl.a. legepladser.

• Driftsoptimering og udvikling af grønne områder gennem driften.
• At arbejde i det private erhvervsliv kontra i en offentlig forvaltning.

Henriette H Thingholm

Parkforvalter, Natur og Trafik, 

Faaborg - Midtfyn kommune

JID og  

FTFa

JID…

Hvad kan vi gøre for dig?
Hvad koster det at være medlem?
.. Og hvad du ellers har lyst til at spørge om.

FTFa…

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   
FTFa

caféoversigt

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

KLIK HER FOR 
AT DELTAGE 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDg1OWMyN2QtYzU0OC00ZjdjLWI3OTUtNTk4MmUyNzMzZjEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22ac0942ca-560e-4fa5-9efb-699ff555e3e9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTRiMGI5OWItOWZkZS00MzQwLTk3NWUtZGY0NDQwZTlkYWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22dac9551b-ff73-4c35-8051-2941c083b29f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZjODAzYTAtMDQzOC00NjQxLTgwOGQtMDZlNzM5N2I2MTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22ac0942ca-560e-4fa5-9efb-699ff555e3e9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNiZDU3MjQtZjkwZC00NjViLWFmOTEtNjgzMDg0YzgyYWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%228f923885-2559-4f45-9a92-c55e8539d7a1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTFkNDIzYjQtMDM0ZC00MDdlLTg3ZjItNzAxZDA0OTRmY2Qw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221b29427a-4ed3-4f0e-a3ff-ced1342f64ac%22%2c%22Oid%22%3a%22ac0942ca-560e-4fa5-9efb-699ff555e3e9%22%7d


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

• Kontingentet er fradragsberettiget.

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

• Du kan få tilskud til studieture (600 kr.).

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

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

• Du modtager jobannoncer pr. mail.

Er du  
ikke medlem?
Her kan du se dine muligheder som studerende


