
Journalist og tovholder - vil du forme fremtidens landbrug?
Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK) har siden 1999 haft fokus på at udbrede kendskabet til pløjefri 
dyrkning såvel i som udenfor landbruget. Det er i høj grad lykkedes, men vi har stadig mange mål at nå på vores medlemmers 
vegne. Det kan du være med til – med din journalistiske ballast, evne til at påvirke og søge indflydelse samt meget gerne faglige 
viden om planteavl kombineret med talent for at strukturere og organisere arbejdet i et dedikeret team.

Vores journalist og lobbyist har valgt at gå på pension efter 12 år. Derfor søger vi hans afløser, som med journalistisk erfaring, 
gode formidlingsevner og et godt netværk vil være nøglepersonen i at informere såvel landmænd som det øvrige samfund om 
fordelene ved pløjefri dyrkning/conservation agriculture. Vores forenings anbefalinger baserer sig på faglig dokumenteret viden 
og vores medlemmers praktiske erfaringer.

Hvis du også kan være tovholder i et fladt organiseret team af medarbejdere – lige nu to udover dig – vil det være en stor fordel. 
Idéen er, at du er bindeled mellem bestyrelse og dine kollegaer i det daglige arbejde for at få mest muligt ud af vores resurser.

Vi har i dag flest medlemmer i Danmark, men har også mange medlemmer i Sverige, Norge og flere andre lande i Europa, som 
alle skal have fordele af at være medlemmer af FRDK. Vi indgår også i den europæiske forening for conservation agriculture – 
ECAF. Desuden har vi mange internationale kontakter – fordi vi er en del af en international bevægelse imod nye, betydeligt mere 
bæredygtige dyrkningssystemer i planteavlen.

Der er derfor tale om en særdeles attraktiv stilling, som giver meget plads til dit eget initiativ i et fællesskab af meget nysgerrige og 
handlingsparate kollegaer, landmænd, rådgivere, forskere med mange flere.

Som medarbejder får du kontor i Agro Food Park, der er del af Danmarks største samlede videnscenter i fødevareklyngen.   

Vores nye medarbejder har især ansvar for journalistik, kommunikation og lobbyarbejde – herunder:
• FRDKnyt med seks årlige udgivelser, FRDKnyhedsbrevet hver uge, vores hjemmesider og de prioriterede sociale platforme
• at skabe stor synlighed på vores søgeord som pløjefri dyrkning, conservation agriculture, biodiversitet, CO2-lagring mfl.
• kontakt til alle typer medier i og uden for landbruget, politikere, grønne organisationer, forskning mfl.
• skrive debatindlæg og kronikker mv. på FRDK’s vegne
• internationalt samarbejde fx ifht ECAF
• deltage i og skrive referater af bestyrelsesmøderne
• sekretær for lobby- og kommunikationsudvalget

Du er meget gerne:
• god til at samarbejde og formidle til alle i organisationen – folkevalgte og kollegaer
• i besiddelse af faglig indsigt i især planteavl (gerne uddannet landmand, teknolog eller agronom - eller opvokset på landbrug)
• uddannet journalist eller har en journalistisk efteruddannelse/erfaring – som du kan dokumentere
• vant til at fotografere og kan lave videoer
• kendt med arbejde i en demokratisk funderet forening og kan sparre de folkevalgte/kollegaer på alle niveauer
• i stand til at tænke visionært og strategisk uden at glemme det kortsigtede 
• præget af et stort engagement – brænder for pløjefri dyrkning i alle aspekter
• fokuseret – formår at følge med i verden omkring dig og tage initiativer ud fra det, der sker
• i besiddelse af et godt, bredt netværk i og uden for landbruget 
• i stand til at håndtere beslutningskompetence på vegne af bestyrelsen
• lyttende og reflekterende – så du tager kvalificerede beslutninger i småt og stort
• god til at uddelegere og lade andre tage ansvar
• tovholder for et ugentligt planlægnings- og opfølgningsmøde med dine kollegaer 
• deltager i ugentlige planlægnings og opfølgningsmøder med formanden
• tovholder for månedlige møder med dine kollegaer og formandskabet
• flydende i engelsk såvel skrift som tale

Vores mål er at ansætte vores nye medarbejder med virkning fra 1. november 2021 eller snarest derefter. Vores nuværende 
medarbejder vil i en kortere periode stå til rådighed, så du kan komme godt i gang. Ansøgningsfristen er derfor 3. september 2021 
kl. 12.00. Send din skriftlige ansøgning med bilag mærket ”Ansøgning journalist, lobbyist og tovholder FRDK” til formand Henrik 

Terp på mail h.terp@sanderumgaard.dk.

Vi behandler din ansøgning fortroligt i et lille udvalg – og regner med at indkalde til samtaler medio september. 

Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i DanmarK (FRDK) har 636 medlemmer i og uden Danmark. Fortsat flere 
landmænd i Danmark og internationalt går over til pløjefri dyrkning - herunder Conservation Agriculture - et internationalt 
anerkendt dyrkningssystem, som totalt dyrkes på +200 mio. hektar på grund af sine fordele for både landmænd og miljø. 


