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Barselsvikar, forsøgstekniker til SES afprøvning  
 
Da en af vores dygtige kolleger i SES-gruppen er i lykkelige omstændigheder, har vi i en periode behov for at 
supplere vores hold. Vi har derfor et barselsvikariat til besættelse fra 1. april 2019 til 31. marts 2020. Da vi håber 
på at udvikle forretningen, kan der opstå en mulighed for fastansættelse for den rette kandidat.  
 
TystofteFonden, der ligger i Tystofte ved Skælskør, varetager bl.a. de tekniske afprøvninger af nye sorter af 
landbrugsplanter for selvstændighed, ensartethed og stabilitet (SES). SES-afprøvning er en proces, hvor sorter-
nes morfologiske egenskaber registreres. Derigennem dokumenteres forskellene mellem sorter og sorternes 
ensartede udtryk af egenskaberne. Afprøvningen anvendes i forbindelse med sorternes optagelse på den dan-
ske sortsliste, EU’s fælles sortsliste samt evt. tildeling af plantenyhedsbeskyttelse. 
 
Du kommer til at 

 bedømme plantemorfologiske egenskaber i de almindelige landbrugsafgrøder både i marken og i la-
boratoriet efter grundig oplæring. 

 anvende bl.a. mikroskop og flowcytometer i laboratoriet. 

 arbejde tæt sammen med dine kolleger i SES-gruppen 
 
Om dig 

• Du har en relevant laboratorie- eller jordbrugsfaglig uddannelse samt gerne praktisk erfaring inden for 
området og eventuel erfaring med kvalitetsstyring (laborant, jordbrugsteknolog eller lign.) 

• Du har gode IT-kundskaber, gerne godt kendskab til MS-Office pakken, eventuelt også anvendelse af 
håndterminaler og digital billedbehandling 

• Du har sans og interesse for botanik og ”plantemorfologisk øje” 
• Du er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt 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  
• 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 erhvervs-
drivende fond med egen bestyrelse. TystofteFonden er medlem af Dansk Erhverv – se www.tystofte.dk for yderli-
gere information. 
 
Ansøgning  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til SES-koordinator Preben K. Hansen (5080 
8463). Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV, eksamensbevis og eventuelle referencer, senest 
28. februar 2019, kl. 12.00. Sendes til: TystofteFonden, Teglværksvej 10 4230 Skælskør, att. Krestian Knudsen 
eller til job@tystofte.dk, mrk: TystofteFonden – SES-Barselsvikar. 
 
Stillingsopslag findes på tystofte.dk under ”Om TystofteFonden” – ”Ledige stillinger”. 
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