Karrieredag 2019
Dalum Landbrugsskole, onsdag d. 20/3-19.
Landbrugsvej 65, 5620 Odense S

Program:
Kl. 10.00 – 10.45 – Velkomst ved Jens Munk Kruse & FREJ
Kl. 10.45 – 11.30 – Workshoprunde 1
Kl. 11.30 – 12.30 – Spisepause og ”Besøg en stand”
Kl. 12.45 – 13.30 – Workshoprunde 2
Kl. 13.30 – 14.00 – Eftermiddagspause og ”Besøg en stand”
Kl. 14.00 – 14.45 – Workshoprunde 3
Kl. 14.45 – 15.30 – ”Besøg en stand”
Workshoprunde 1

Workshoprunde 2

Klaus Jørgensen - Forventninger til kommende elever i landbruget

Frank Lorentzen – Forventninger til kommende
elever i landbruget

Klaus Fuglsang – Præcisionslandbrug

Thomas Langer – Danfoss

Søren Bisp &
Claus Hermansen – Fremtidens Landbrug

Thomas Bertram – Succes I landbruget

Arbejde i udlandet

Arbejde i udlandet
Speeddate landbruget – 4 erhverv

Workshopunde 3

Stande

Rasmus Nielsen – Boost dig selv

MS Schippers

Thomas Gudjonsson – Videregående uddannelser

Business LF

Martin Krusborg – Karrierevejen for AØ
Speeddate landbruget – 4 erhverv

Ingleby Farms
Sukup Europe / DANCON
Travel to Farm
Danish Farmers Abroad
Travel ALOTT, Sønderborg
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Workshoprunde 1
Indlæg 1: Klaus Jørgensen - Forventninger til kommende elever til landbruget
Hvilke opgaver vil du møde i din kommende praktik? Hvad vægter en læremester hos en
elev? Hvad vil det sige at arbejde i landbruget? Hør Klaus Jørgensen fortælle om, hvilke
forventninger der er til dig som elev, og hvilke krav du selv kan stille til din kommende arbejdsplads
Indlæg 2: Klaus Fuglsang - Præcisionslandbrug
Hvordan ser nutidens præcisionslandbrug ud, og hvilke færdigheder skal landmænd i dag
besidde for at udnytte potentialet af deres tekniske udstyr. Hør og se forskellige cases om,
hvordan landmænd ved hjælp af Trimble Ag Software har fået løst deres præcisionsudfordringer.
Indlæg 3: Søren Bisp og Claus Hermansen - Fremtidens landbrug
Søren og Claus vil tale om bæredygtig udvikling, hvor de især fokuserer på teknologiske
løsninger og de visioner der er for fremtiden hvordan landbruget skal løse de udfordringer.
Indlæg 4: Arbejde i udlandet
Den store verden efterspørger danske landbrugsstuderende og faglærte landmænd.
Der er mange spændende muligheder for, at opleve og arbejde med landbrug i udlandet
gennem din uddannelse.
Hvor kan jeg arbejde?
Hvad med løn?
Hvordan kan det passe med min uddannelse?
Hør om mulighederne og få en snak med flere af vores partnere;
- Danish Farmers Abroad
- Travel to farm
- Travel ALOTT, Sønderborg

Workshoprunde 2
Indlæg 1: Frank Lorentzen - Forventninger til kommende elever til landbruget
Hvilke opgaver vil du møde i din kommende praktik? Hvad vægter en læremester hos en
elev? Hvad vil det sige at arbejde i landbruget? Hør Frank Lorentsens fra Kring Agro ved
Fredericia fortælle om, hvilke forventninger der er til dig som elev, og hvilke krav du selv
kan stille til din kommende arbejdsplads
Indlæg 2: Thomas Langer - Danfoss
Jeg vil gerne give et oplæg på en halv time om de trends og den teknologiske udvikling vi
ser, og hvordan jeg mener, at der er en karrierevej for Agrarøkonomer i at komme ud og
understøtte virksomhed med at forstå deres værdi til landbruget.
Indlæg 3: Thomas Bertram - Succes i landbruget
Thomas Bertram blev kåret til årets landmand i 2017 og arbejder med økologiske søer.
Han vil fortælle lidt om hvordan han er kommet i gang og hvilke udfordringer han har stået overfor og hvordan der er masser af plads til at finde nye og bedre løsninger. Hvordan
er niche markedet og skal vi være klar til at lave noget andet?
Indlæg 4: Arbejde i udlandet
Den store verden efterspørger danske landbrugsstuderende og faglærte landmænd.
Der er mange spændende muligheder for, at opleve og arbejde med landbrug i udlandet
gennem din uddannelse.
Hvor kan jeg arbejde?
Hvad med løn?
Hvordan kan det passe med min uddannelse?
Hør om mulighederne og få en snak med flere af vores partnere;
- Danish Farmers Abroad
- Travel to farm
- Travel ALOTT, Sønderborg
Indlæg 5: Speeddate landbruget - 4 erhverv
landmand/driftsleder på. Hvorfor valgte de at blive landmænd på lige præcis deres produktionsgren. De 4 landmænd er:
Patrick Douglas Blenner, økologisk ægproducent, Tohede i Sønderjylland
Jacob Ørskov, Mælkeproducent i Ringkøbing, Vestjylland
Kirsten Rasmussen, økologisk svineproducent, fra Haarby på Fyn
Mathias Skotte, planteavler på Giesegaard ved Ringsted på Sjælland

Workshoprunde 3
Indlæg 1: Rasmus Nielsen - Boost dig selv:
Hvordan skiller du dig ud fra mængden og skaber grundlaget for en god karriere?
Netværk, fokus, innovation og myreflid er begreber der kan hjælpe både din karriere og
den virksomhed du arbejder for.
Chefzoolog Rasmus Nielsen fra Knuthenborg Safaripark fortæller om grundlaget for en lys
karriere fremtid.
Indlæg 2: Thomas Gudjonsson - Videregående uddannelser
Vil du være med til at tegne udviklingen for landbrug i fremtiden? Vores verden kommer til
at mangle mad, jord, energi og rent drikkevand, medmindre landbruget er med til
at udvikle teknologiske og bæredygtige løsninger på de problemer. Hør om, hvordan du
bl.a. kan være med til det gennem videregående uddannelser inden for landbrug.
Indlæg 3: Martin Krusborg - Karrierevejen for AØ
Martin vil fortælle om hans ”karrierevej” og hvad han især har taget med fra uddannelsen
som AØ. Han vil at komme ind på hans arbejdsopgaver og hvad der driver ham i hans nuværende stilling. Til sidst vil han nævne de kompetencer og personlige egenskaber, som
de kigger efter hos kandidater til deres virksomhed.
Indlæg 4: Speeddate landbruget - 4 erhverv
Kom og mød 4 landmænd med hver deres produktionsgren. Kom og hør 4 måder at være
landmand/driftsleder på. Hvorfor valgte de at blive landmænd på lige præcis deres produktionsgren. De 4 landmænd er:
Patrick Douglas Blenner, økologisk ægproducent, Tohede i Sønderjylland
Jacob Ørskov, Mælkeproducent i Ringkøbing, Vestjylland
Kirsten Rasmussen, økologisk svineproducent, fra Haarby på Fyn
Mathias Skotte, planteavler på Giesegaard ved Ringsted på Sjælland

