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Vil du være med til at koordinere og kvalitetssikre udsæd til dansk landbrug 
 
TystofteFonden søger en koordinator til frøcertificering til besættelse hurtigst muligt. Certificeringsgruppen 
består pt af 5 personer og arbejder med følgende aspekter: Registrering af virksomheder, avlskontrol, prø-
vetagning, laboratorieanalyse, kontroldyrkning og certificering af frøpartier, samt autorisation (markkontrol-
lører, prøvetagere og frølaboratorier) og drift af frøcertificeringssystemet (FCS). 
Opgaverne gennemføres efter Landbrugsstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger samt TystofteFon-
dens instrukser, som er baseret på EU’s, OECD’s og ISTA’s regler på området, og løses i samarbejde med 
Landbrugsstyrelsen, virksomheder, produktionssteder og prøvetagere. 
 

Ansvarsområder og arbejdsopgaver 

 Koordinering af frøcertificering i Danmark, herunder specielt  
o prøvetagning, der er ISTA akkrediteret 
o uddanne, auditere og autorisere prøvetagere 

 Lede og motivere medarbejderne i certificeringsgruppen 

 Internationalt samarbejde vedr frøcertificering 
 

Om dig 

 Du har en teknisk eller naturfaglig grunduddannelse gerne med kendskab til kvalitetsstyring og pro-
jektledelse  

 Du samarbejder og bidrager med et åbent og positivt sind 
 Du har erfaring med administrative og forvaltningsmæssige opgaver 

 Du er god til at kommunikere skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk 

 Du har gode IT-kundskaber 

 Det er endvidere væsentligt, at du har ordenssans og er god til at overholde deadlines 

 Ledelseserfaring af mindre personalegrupper er en fordel 

 Evt. kendskab til frø- eller sædekornsbranchen 
 

Vi tilbyder: 

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

 Et højt fagligt miljø med samarbejde i certificeringsgruppen samt øvrige kolleger på Tystofte – hvor du 
vil indgå i ledelsesgruppen 

 Gode muligheder for faglig og personlig udvikling 

 Venlige og kompetente kolleger  

 En værdibaseret tilgang til ledelse og samarbejde efter værdierne faglighed, ansvarlighed, engage-
ment og åbenhed. 

 En alsidig arbejdsplads, hvor arbejdsmiljø og sikkerhed vægtes højt  

 Sundhedsforsikring 

 Tøjpakke samt nødvendige værnemidler 
 

Ansættelsesvilkår  
Løn og pensionsaftale efter kvalifikationer.  
Ansættelsessted er TystofteFonden, Teglværksvej 10, Tystofte, 4230 Skælskør. TystofteFonden er en 
selvstændig erhvervsdrivende fond med egen bestyrelse. TystofteFonden er medlem af Dansk Erhverv – 
se www.tystofte.dk for yderligere information 
 

Ansøgning  
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til direktør Gerhard Deneken (5080 8451) 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV, eksamensbevis og eventuelle referencer, senest 21. 
oktober 2022. Ansøgning sendes til: 
 

 job@tystofte.dk, mrk: TystofteFonden – Koordinator til Frøcertificeringen  

eller 

 TystofteFonden  
Teglværksvej 10 
4230 Skælskør 
Att. Krestian Knudsen, mrk: TystofteFonden – Koordinator til Frøcertificeringen  

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