
 

 

Forsøgsmedarbejder til sortsafprøvning  

Da TystofteFonden deltager i et større EU-finansieret forskningsprojekt og en af vores medarbejdere 
har valgt at gå på efterløn, har brug for at supplere vores hold. Der er tale om en 2-årig ansættelse, 
eventuelt med mulighed for forlængelse efter perioden.  

Vi har derfor en ledig stilling som forsøgsmedarbejder med tiltrædelse hurtigst muligt. 

TystofteFonden, der ligger i Tystofte ved Skælskør, varetager bl.a. de tekniske afprøvninger af nye 
sorter af landbrugsplanter for selvstændighed, ensartethed og stabilitet (SES) samt værdiafprøvning 
(VP). SES-afprøvning er en proces, hvor sorternes morfologiske egenskaber registreres. I VP afprø-
ves sorternes dyrkningsmæssige værdi. Afprøvningerne anvendes i forbindelse med sorternes opta-
gelse på den danske sortsliste, EU’s fælles sortsliste samt evt. tildeling af plantenyhedsbeskyttelse. 
Da SES-afprøvningen er akkrediteret af EU’s sortsmyndighed, arbejder vi under et kvalitetsstyrings-
system, hvilket bl.a. betyder grundig oplæring i alle arbejdsopgaver. En væsentlig del af opgaverne fo-
regår som udendørs arbejde. 

Du kommer til at… 

• Medvirke til dataindsamling i et forskningsprojekt om udvikling af sortsafprøvning med deltage-
re fra flere europæiske lande 

• Bedømme plantemorfologiske egenskaber i de almindelige landbrugsafgrøder efter grundig 
oplæring både i marken men også som mikroskoparbejde i laboratoriet 

Om dig: 

• Du har en relevant laboratorie- eller jordbrugsfaglig uddannelse samt gerne praktisk erfaring 
med forsøgsarbejde 

• Du har gode IT-kundskaber, gerne godt kendskab til MS-Office pakken, eventuelt også an-
vendelse af tablets til indtastning i marken 

• Du samarbejder og bidrager med et åbent og positivt sind 

Vi tilbyder… 

• En spændende hverdag, hvor vi prioriterer udvikling af aktiviteterne i sortsafprøvningen højt  

• Et højt fagligt miljø og samarbejde med øvrige kolleger på Tystoftefonden 

• En alsidig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø og sikkerhed vægtes højt  

• Venlige og kompetente kolleger 

• En værdibaseret tilgang til ledelse og samarbejde efter værdierne faglighed, ansvarlighed, en-
gagement og åbenhed 

• Tøjpakke 

Ansættelsesvilkår  

Løn efter kvalifikationer og pensionsaftale. 

Ansættelsessted er TystofteFonden, Teglværksvej 10, Tystofte, 4230 Skælskør. TystofteFonden er en 



 

 

erhvervsdrivende 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 Driftskoordinator Troels Stilling 
Stensballe (8172 8406) eller SES-koordinator Preben K. Hansen (5080 8463). Vi glæder os til at mod-
tage din ansøgning vedlagt CV, relevante eksamensbeviser og eventuelle referencer, hurtigst muligt 
og senest 12. september.  

Sendes til: TystofteFonden, Teglværksvej 10 4230 Skælskør, att. Krestian Knudsen eller til 
job@tystofte.dk, mrk: Forsøgsmedarbejder 

Stillingsopslag findes på www.tystofte.dk under ”Om TystofteFonden” – ”Ledige stillinger”. 
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