Faglig specialist med kærlighed til landbruget

DU

Motiveres du af at arbejde med en varieret og alsidig hverdag, der spænder vidt fra
en tur i naturen iført vaders eller gummistøvler - til deltagelse i faglige konferencer
på Christiansborg? Har du en bred og helhedsorienteret viden om natur og teknik og
- fremfor alt – udpræget passion for det naturvidenskabelige? Og brænder du for at
omsætte din viden til konkret og faktuel dokumentation, der kan være afgørende i
forskellige kommunikationer, juridiske sammenhænge eller sagsfremstillinger? Så
er du måske vores nye kollega?
Jobbet
Med direkte reference til vores faglige direktør, vil du internt bistå vores jurister og fagfolk,
herunder agronomer og journalister med din viden og kompetencer inden for natur, biologi
og teknik. Eksternt fungerer du som rådgiver og sparringspartner for vores medlemmer i
konkrete medlemsager, hvor du spiller en central rolle i fastlæggelsen af fakta og forståelse
af gældende regler.
Qua din funktion er du drivkraften i forhold WLO at tilvejebringe og videregive informationer
til stor værdi for Bæredygtigt Landbrugs mange interessenter, samarbejdspartnere
og medierelationer.
Du vil sjældent have WR dage, der er ens. Den ene dag starter du måske din sagsgang med
et vandløb, der skal opmåles, beregnes og sammenholdes med gældende vandløbsregulativ, hvorefter du understøtter den videre sag i samarbejde med vores juridiske
afdeling. Den næste dag sidder du med udarbejdelsen af konkrete, offentlige høringssvar,
ligeledes i samspil med dine øvrige kolleger.
Det er vigtigt, at du er i stand til at prioritere og planlægge de væsentligste opgaver, og du
skal være komfortabel med både at arbejde selvstændigt og i tæt parløb med dine
nærmeste sparringspartnere.
Kulturen
Vores team består af dedikerede individualister, der arbejder selvstændigt - men stadig med
teamånd mod nogle overordnede, fælles mål.
Dagligdagen er præget af gensidig imødekommenhed, initiativer og den enkeltes lyst til at
gøre en forskel i en travl og dynamisk hverdag. Alle har stor indflydelse på at forme
indholdet i sine egne arbejdsopgaver - og der er på alle måder højt til loftet.
Vores moderne kontorfaciliteter ligger i idylliske, rolige og landlige omgivelser i Taulov lidt
udenfor Fredericia.
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Har måske en bachelor i naturressourcer og/eller …
Har en kandidatuddannelse i agronomi/agrobiologi … eller
Er måske skov- og landskabsingeniør eller …
Er biolog med teknisk viden eller …
Er landinspektør
Er velfunderet i almindelige IT-værktøjer og programmer
Er struktureret og i besiddelse af stor energi og et smittende, godt humør
Har egen bil til arbejdsmæssig kørsel efter behov og statens takster

Således kan der være mange indgangsvinkler til jobbet, hvis du er den rigtige kandidat –
men, som minimum ved du noget om natur og teknik.
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Tilbyder en udfordrende og alsidig stilling i et uformelt og behageligt miljø med
gode muligheder for personlig og faglig udvikling
Giver dig mulighed for en fleksibel ordning med hjemmearbejde efter behov – om
end med nogle dage på kontoret af hensyn til det kollegiale samvær
Forsyner dig med alt nødvendigt teknisk udstyr, herunder fri mobiltelefon og
internet
Sætter dig i berøring med mange snitflader og giver dig stor frihed under ansvar
Giver dig en grundig introduktion og indføring i vores daglige drift og forretning
Tilbyder en konkurrencedygtig løn efter kvalifikationer

Lyder det som et job for dig? Så send din ansøgning nu til info@baeredygtigtlandbrug.dk
mærket »faglig specialist«. Vi indkalder løbende til samtaler og ønsker stillingen besat
snarest muligt.
Spørgsmål kan rettes til faglig direktør Jørgen Evald Jensen på tlf. 40 95 51 20 eller
administrerende direktør Steen-Flemming Stevns Elmarlund på tlf. 20 23 66 04.
Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug er en landsdækkende rådgivningsvirksomhed
og medlemsorganisation, der varetager og værner om landbrugets interesser og fremtid. Vi
støtter tusindvis af danske primærlandmænd, der tilsammen dyrker mere end 1 million
hektar. Det gør vi bl.a. med juridisk bistand, oplysning, fagspecifik viden og politisk
indflydelse - alt sammen med ét og samme formål: At sikre landbruget de bedste betingelser
for en bæredygtig og sikker drift til gavn for danske forbrugere og dansk eksport.

