ER DU STUDERENDE INDEN FOR
PBA I JORDBRUGSVIRKSOMHED?
Danish Agro søger i øjeblikket en praktikant, så hvis du er interesseret i
planteavl og vil arbejde med optimering af konceptavl samt gødnings- og
sprøjteplaner, er dette måske noget for dig?
ARBEJDSSTED: SJÆLLAND ELLER FYN
STUDERENDE I DANISH AGRO

Som studerende i Danish Agro vil du fra første dag indgå i
dagligdagen og få fornemmelsen af at arbejde tværgående i
en spændende virksomhed. Du får konstruktiv og hurtig
feedback på dit arbejde – både af dine kolleger på kontoret i
Galten og af vores kunder.

Målet er, at vi i fællesskab med landmændene får skabt et tæt
samarbejde, der kan skabe bedre resultater på bedriften.

DU:
• Er i gang med din PBA i jordbrugsvirksomhed eller
din jordbrugsteknolog-uddannelse.

Du kommer i kontakt med mennesker, der arbejder med
udvikling og drift på området, og får rig mulighed for at
bruge din teori i praksis inden for et stort og voksende
forretningsområde.

• Ønsker at bruge din teoretiske viden i praksis, have et
godt projekt på CV’et og måske skabe din egen stilling.

LANDMANDENS FORETRUKNE
SAMARBEJDSPARTNER

VI ØNSKER, AT DU I DIN PROJEKTOPGAVE:
• Udvikler en forbedret gødnings- og sprøjteplan med 		

Danish Agro har et betydeligt samarbejde med danske
landmænd, som vi ønsker at styrke endnu mere.
Derfor søger vi en praktikant, der kan skrive projektopgave
om, hvordan vi kan forbedre de gødnings- og sprøjteplaner, vi
udarbejder med udgangspunkt i den enkeltes landmands
afgrødeplan og lager. Du kommer bl.a. til at undersøge, hvilke
data vi skal have fra landmanden samt hvilket program, der
kan foretage disse beregninger.
En anden mulighed er også at skrive en projektopgave om
konceptavl og om, hvordan man dyrker optimalt og hvilke
dyrkningsvejledninger, der skal medfølge det enkelte koncept.

• Har en naturlig interesse inden for landbrug og 		
teoretisk eller praktisk viden.

udgangspunkt i den enkeltes landmands afgrødeplan og
lager.
• Udvikler koncepter på kornafgrøder, der kan skabe værdi for
landmanden, og sikre den bedste indtjening.

VI FORVENTER, AT DU:
• Engagerer dig i Danish Agro og vores målgruppe.
• Byder ind med viden og perspektiver.
• Er nysgerrig, proaktiv og tør tage initiativ.
• Forstår vores kundesegment og er fuld er gode idéer 		
til, hvordan vi kan optimere vores processer.

INTERESSERET?
Har du spørgsmål til praktikstillingen, er du velkommen til at kontakte markedsdirektør Christian Hjerpsted
på 2244 4207. Lige nu søger vi praktikanter til efterårssemesteret 2018 med opstart i september. Du søger
stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV til job@danishagro.dk. Vi afholder løbende samtaler og
stopper søgning, når den rette kandidat er fundet.
Vi glæder os til at høre fra dig!

fakta om danish agro koncernen: Danish Agro koncernen består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland.
De har alle den overordnede målsætning – i et tæt samspil med kunderne – at medvirke til værdiskabende løsninger på de
enkelte bedrifter. Koncernen er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger, gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere forhandler koncernen en række stærke maskinbrands
til landbruget samt driver en omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro koncernen beskæftiger ca. 5.000
medarbejdere og vil i 2018 have en omsætning i niveauet 33 mia. kr.

