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Forsøgstekniker til SES afprøvning  
 
TystofteFonden, der ligger i Tystofte ved Skælskør, søger forsøgstekniker til SES-gruppen pr. 2-1-2018. 
 
TystofteFonden varetager bl.a. de tekniske afprøvninger af nye sorter af landbrugsplanter for selvstændighed, 
ensartethed og stabilitet (SES). SES-afprøvning er en proces, hvor sorternes morfologiske egenskaber registre-
res. Derigennem dokumenteres forskellene mellem sorterne og sorternes ensartede udtryk af egenskaberne. 
Afprøvningen anvendes i forbindelse med sorternes optagelse på den danske sortsliste, EU’s Fælles sortsliste 
samt evt. tildeling af plantenyhedsbeskyttelse. 
 
Ansvarsområder og arbejdsopgaver 

 Ansvarsområde primært for SES-forsøgene af de fremmedbestøvende arter f.eks. raps, rug og roer 

 God etablering af SES-forsøgene i samarbejde med SES-koordinator og drifts-koordinator 

 Klargøring af sortsark til SES-forsøgene 

 Tovholder for udvejning og opsætning af SES-forsøgene 

 Gennemførelse af bedømmelser af morfologiske egenskaber iht. kvalitetssikring efter CPVO akkredi-
teringsstandard 

 Koordinering, overlap og samarbejde med SES-kollega 

 Instruktion af forsøgsmedarbejdere ved opstart af nye opgaver samt løbende opfølgning 

 Deltagelse i relevant udviklingsarbejde 

 Fokus på effektivisering og generel udvikling 
 
Om dig 

• Du har en relevant jordbrugsfaglig uddannelse samt praktisk erfaring inden for området og kvalitetsstyring 
(Jordbrugsteknolog eller lign.) 

• Du har gode IT-kundskaber, gerne godt kendskab til MS-Office pakken, håndterminaler samt digital 
billedbehandling   

• Du har sans og interesse for botanik og ”plantemorfologisk øje” 
• Du er god til at kommunikere skriftligt og mundligt på dansk og engelsk 
• Det er endvidere væsentligt, at du har ordenssans og er god til at overholde deadlines - også når det går 

stærkt 
• Du samarbejder og bidrager med et åbent og positivt sind 

 
Vi tilbyder: 

• En spændende hverdag, hvor vi prioriterer udvikling af aktiviteterne i SES-afprøvningen højt (LEAN) 
• Et højt fagligt miljø og samarbejde med hele SES-gruppen, driftsgruppen og øvrige kolleger på Tystofte 
• En alsidig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø og sikkerhed vægtes højt  
• Venlige og kompetente kolleger  
• En værdibaseret tilgang til ledelse og samarbejde efter værdierne faglighed, ansvarlighed, engagement og 

åbenhed 
• Tøjpakke 

 
Ansættelsesvilkår  
Løn efter kvalifikationer og pensionsaftale. 
Ansættelsessted er TystofteFonden, Teglværksvej 10, Tystofte, 4230 Skælskør. TystofteFonden er en selvstæn-
dig erhvervsdreven fond med egen bestyrelse. TystofteFonden er medlem af Dansk Erhverv – se 
www.tystofte.dk for yderligere information. 
 
Ansøgning  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til SES-koordinator Erik Lawaetz (5080 8453) eller 
Preben K. Hansen (5080 8463). Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV, eksamensbevis og even-
tuelle referencer, senest 23. oktober 2017, kl. 12.00. Sendes til: job@tystofte.dk mrk: TystofteFonden – SES-
Forsøgstekniker eller til TystofteFonden, Teglværksvej 10 4230 Skælskør, att. Lene Karberg,  
 
Stillingsopslag findes på tystofte.dk under ”Om TystofteFonden” – ”Ledige stillinger”. 
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