
   

 

 

Medarbejder til markteamet i VKST Field Trials, Ringsted  
 
Kunne du tænke dig at blive en del af markteamet i en af landets bedste forsøgsafdelinger indenfor planteavl – så 
søger vi lige nu en ny kollega til en fast stilling.  
 
Din uddannelsesmæssige baggrund ikke afgørende, og du kan derfor sagtens være nyuddannet for at besidde 
stillingen. Erfaringen inden for landbrugsarbejde er dog en stor fordel. 
 
Vi tilbyder et spændende og udfordrende arbejde, hvor der er gode muligheder for personlig og faglig udvikling.  
Du bliver en del af den daglige landbrugsdrift og kommer til at indgå i vores markteam, som består af 5 
medarbejdere, i en af landets bedste forsøgsafdelinger. 
 

Om jobbet  
Hos VKST Fields Trials i Ringsted skal du arbejde med:  
 

 Jordbehandling, gødskning, såning, sprøjtning og høst 
 Sprøjtning og gødskning 
 Forefaldende arbejde med landbrugsmaskiner i marken 
 Vedligehold og reparation af landbrugsmaskiner 
 Udtage jordprøver 
 Høst af frøgræs-, korn- og raps 
 Forefaldende landbrugsarbejde i markerne og ude hos landmænd 
 Være del af et team som servicerer rådgiverne i VKST Planteavl med markforsøg 

 
Stillingen kræver fleksibilitet, da vores arbejde er afhængigt af vejret og afgrødernes vækst.  
 

Om dig  
Det er vigtigt, at du har interesse for landbrugsarbejde, hvor rettidighed og kvalitet er i højsædet. Du er 
omhyggelig, arbejder selvstændigt og har et godt humør og gode samarbejdsevner.  
 
Vigtigst af alt, har du erfaring med almindelig landbrugsdrift og er vant til at køre og håndtere maskiner. Du har 
ligeledes flair for elektronik og evner at sætte dig ind i ny teknologi på landbrugsmaskiner.  
 
Sprøjtecertifikat og kørekort er betydningsfuldt og trailer- og truckkort vil være en fordel.  
 

VKST som arbejdsplads  
VKST Field Trials laver både firmaforsøg og landsforsøg, samtidig med at vores egne, innovative forsøg har høj 
prioritet - Vi ønsker at være Danmarks bedste forsøgsvirksomhed. Vores professionelle forsøgsafdeling udgør et 
vigtigt grundlag for den viden, som formidles til kunderne af vores planteavls- og maskinkonsulenter. Vi er 9 faste 
medarbejdere samt 3-5 sæsonansatte i forsøgsafdelingen ved Ringsted. 

 
Praktiske oplysninger 
Arbejdsstedet er VKST’s forsøgsgård, Kongstedvej 4B, 4100 Ringsted. Stillingen er en fastansættelse med opstart 
hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale.  
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte forsøgsleder Søren Møller på tlf. 4034 7354 eller 
planteavlschef Jens Ole Pedersen på tlf. 4011 5856. 
 
Ansøgning og CV skal være os i hænde senest den 19. februar 2023, da vi forventer at afholde samtaler i uge 8. 
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