
Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug er en ung, slagkraftig landbrugsorganisation med en stærk vidensbase og stor 
 indflydelse. Medlemmerne er over 4.000 danske landmænd, der repræsenterer mere end halvdelen af den danske
Landbrugsproduktion, og foreningen har et stærkt sekretariat. Se vores hjemmeside www.baeredygtigtlandbrug.dk

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug 
søger ny direktør, der vil være med til at 
sætte dagsordenen for fremtidens danske 
landbrugsfamilier, ved at sikre erhvervet en 
faglig og juridisk korrekt behandling.

Direktøren skal sikre
•  At foreningen har en stærk og opdate- 

ret faglig videnbank baseret på nyeste 
forskning.

•  At foreningen kontinuerligt stiller sin viden 
til rådighed og indgår i tæt dialog med mi-
nisterier, styrelser, andre offentlige myn- 
digheder, offentlige meningsdannere og 
indgår meget synligt i den offentlige debat.

•  At foreningen har en stærk og slagkraftig 
pressestrategi.

•  At foreningen har en tæt kontakt til med- 
lemmerne.

•  At organisationen er dynamisk og i 
konstant udvikling, på fagligt og juridisk 
korrekt grundlag.

Direktøren skal, med reference til forman- 
den, forestå ledelsen af sekretariatet admi- 
nistrativt, økonomisk og personalemæssigt.
Der er omkring 10 ansatte med juridisk, 

journalistisk og landbrugsfaglig viden på højt 
niveau. Direktøren skal ligeledes sikre en tæt 
kommunikation mellem sekretariatet og en 
stærkt engageret og arbejdende bestyrelse.

Vi søger en person med
•  Stærk landbrugsfaglig viden.
•  Gode ledelsesmæssige kvalifikationer.
•  Gode samarbejds- og forhandlingsevner.
•  Solid base i administration og økonomi.
•  Evne til at tale med landmænd og på veg-

ne af landmænd.
•  Et landbrugshjerte på rette sted – 24-7.

Vil du være med til at sætte dagsordenen for 
fremtidens danske landbrugsfamilier, så send 
en ansøgning vedlagt cv og referencer til

Formand for Bæredygtigt Landbrug 
Flemming Fuglede Jørgensen 
borupgaard@mail.tele.dk
Der ydes naturligvis fuld diskretion. 
Ansøgningsfrist den 17. december. 
Første  samtale den 18.-19. december.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse 
til formanden tlf.: 2030 0003.

E R F A R E N  O G  V I S I O N Æ R 

Direktør med stor 
landbrugsfaglig viden


