
 

Traktorfører/forsøgsmedarbejder til planteavlsarbejde og sortsafprøvning 

TystofteFonden søger sæsonansat landbrugsfaglig medarbejder til perioden 1. april - 30. november 2020. 

Om stillingen 

• Du bliver en del af driftsgruppen, hvor du primært vil medvirke til det grundlæggende arbejde i 
forbindelse med etablering af planteavlsforsøgene, dvs. klargøring af jord, såning, gødskning, 
renholdelse samt skårlægning og høst. Herudover vil der blive tale om klargøring og vedligeholdelse 
af traktorer og maskiner. 

• Du kan endvidere blive involveret i indsamling af planteprøver i forsøgene samt markregistreringer i 
forbindelse med sortsafprøvningen i korn, bælgsæd, olieplanter samt roer.  

• Du kan også blive stillet over for andre opgaver ved TystofteFonden, såsom renholdelse og 
vedligehold af bygninger og udearealer.  

Om dig: 

• Du har en relevant Landbrugsfaglig uddannelse eller tilsvarende joberfaringer 
• Du har praktisk og teknisk snilde samt kendskab til brug og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner 
• Du har ordenssans, omhyggelighed og ansvarlighed ved udførsel af arbejdet 
• Erfaring med forsøgsarbejde og interesse for planteavl er en fordel 

Arbejdet forudsætter, at du kan håndtere landbrugsmaskiner og teknisk udstyr. Vi forventer, at du har kørekort 
og måske sprøjtecertifikat samt bred erfaring med landbrugsmaskiner. 

Gode samarbejdsevner er afgørende, da du skal indgå i tæt samarbejde med TystofteFondens øvrige ca. 35 
medarbejdere, hvor godt humør også værdsættes.  

Da en del af arbejdet er sæsonbetonet og vejrafhængigt, er det nødvendigt med en fleksibel indstilling til 
arbejdstider, så forsøgsarbejdet og sortsafprøvningerne kan udføres optimalt. 

Vi tilbyder 

• En spændende arbejdsplads og hverdag, hvor vi prioriterer udvikling i et højt plantefagligt miljø 
• Værdibaseret ledelse baseret på faglighed, ansvarlighed, engagement og åbenhed 
• En alsidig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø og sikkerhed vægtes højt 
• Kompetente kolleger og personalegoder såsom flextid, arbejdstøj og frugtordning 

Ansættelsesvilkår  

Løn efter kvalifikationer med udgangspunkt i 3F’s Jordbrugsoverenskomst – herunder pensionsaftale. 

Ansættelsessted 

TystofteFonden, Teglværksvej 10, 4230 Skælskør.  

Arbejdet udføres lokalt ved Skælskør på vores ca. 150 ha. landbrugsjord 

Yderlige oplysninger og jobansøgning 

Skriftlig ansøgning, CV samt evt. relevant materiale sendes på mail til job@tystofte.dk med 
Traktorfører/forsøgsmedarbejder i emnefeltet senest den 17. februar 2020.  

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til driftskoordinator Troels Stilling Stensballe på 
telefon 8172 8406. 

Stillingsopslag og oplysninger om arbejdspladsen i øvrigt findes på www.tystofte.dk under ”Om 
TystofteFonden”. 
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