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Landbrugsansvarlig
medarbejder 

til  Schackenborg Fonden
Schackenborg Slot er inde i en positiv udvikling. 
I denne forbindelse søger vi en medarbejder til 
at varetage driften af landbruget. Hvis du kan se 
dig selv i en udviklende og udfordrende stilling 
i Schackenborgs naturskønne omgivelser, så 
er du måske den rette kandidat til at varetage 
Schackenborgs pt. 800 Ha jord, smukt 
beliggende i det sønderjyske marsklandskab.

Vi forestiller os, at du er i besiddelse af relevante 
landbrugsfaglige kvalifi kationer eller lignende og 
vi opfordrer til, at både nyuddannede og erfarne 
kandidater ansøger. 

Vi lægger vægt på, at du er ansvarsbevidst, 
ordentlig og ærlig, og ligeledes sam arbejds-
villig samt positiv indstillet overfor nye 
forretningsområder.

Jobbet indbefatter det daglige ansvar for driften 
af Schackenborgs landbrug, herunder planlægning 
og styring, kontakt til samarbejdspartnere og 
relevante off entlige myndigheder, samt udførelse 
af praktiske arbejdsopgaver i landbruget på lige fod 
med de øvrige medarbejdere. 

Herudover forventer vi at du, i det omfang det 
er muligt, tager del i klargøring og praktisk hjælp 
i forbindelse med afvikling af arrangementer 
og events samt forefaldende havearbejde og 
vedligeholdelsesopgaver.

Schackenborgs landbrugsansvarlige refererer 
til Schackenborg Fondens direktør, og der 
tilbydes relevant bistand fra tilknyttet ekstern 
landbrugsfaglig person, i det omfang det er 
nødvendigt.

Er du interesseret så send os en ansøgning med CV til 
trj@schackenborg.dk senest d. 1. maj 2020.

O M  S C H A C K E N B O R G
Schackenborg Slot ejes og drives af Schackenborg Fonden. Fonden blev stiftet 30. juni 2014 af 

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, Bitten og Mads Clausens Fond, Ecco Holding og Ole Kirks Fond 
og har D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie som protektorer.

Der er igennem mange generationer blevet drevet landbrug på slottets jorde og landbruget vil sammen med udvikling 
af oplevelsesøkonomi fremadrettet være Schackenborg Fondens primære forretningsområder.


