
DLF Beet Seed er en international frøvirksomhed som sælger og markeds-
fører sukkerroe- og foderroefrø i mere end 35 lande. Vi er 350 ansatte og 
har hovedkontoret i Holeby på Lolland, og forædlings- og frøproduktions-
steder i Danmark, Sverige, Italien, Frankrig og USA. Vi har siden 2017 
været en forretningsenhed i det globale og danskejet frøfirma DLF, som 
har 2000 ansatte og sælger frø i mere end 100 lande.

Læs mere på www.dlfbeetseed.com

DLF Beet Seed

Højbygårdvej 31

DK-4960 Holeby

Vi søger en dygtig leder til vores forsøgsafdeling med 
landbrugsuddannelse og erfaring med dyrkning i både 
marker og drivhus (grønne fingre). Du får det fulde an-
svar for R&D-forsøgsvirksomhed i Holeby. Stillingen er 
en fuldtidsstilling med opstart senest 1. december 2021.

Jobbet indeholder
•  Planlægge, lede og fordele det daglige 

arbejde inden for R&D
•  Planlægge det overordnede behov for 

personale og ressourcer i samarbejde 
med produktionsafdelingen

•  Udvælge egnede dyrkningsområder/mar-
ker og indgå aftaler med landmændene 
om disse

•  Være ansvarlig for drift og vedligehold af 
R&D-bygninger, maskiner og udstyr

•  Være ansvarlig for indkøb af forsyninger 
til R&D-afdelingen

•  Udarbejde budget for afdelingen og følge 
op på dette

Personlige egenskaber
•  Du er en ansvarsfuld person med stor 

interesse for landbrug og dykning både i 
mark og i drivhus

•  Gode kommunikationsevner over for 
landmænd, kunder og det personale, 
som hører til afdelingen samt andre afde-
linger i virksomheden

•  God forståelse for forsøgsdyrkning og 
hvilke særlige krav dette stiller

•  God til at planlægge og organisere arbej-
det i afdelingen og sørge for at persona-
let er motiveret

•  God til at prioritere og lede/levere under 
pressede situationer

•  Teknisk interesse/nytænkning til at drive 
vedligeholdelse og ny udvikling af udstyr 
og metoder

•  En vis færdighed i administration og 
forståelse for budgetarbejde

• Beherske dansk og engelsk i tale og skrift

Vi tilbyder
Et godt, åbent og friskt arbejdsmiljø i en 
international virksomhed i landlige omgi-
velser i Holeby på Lolland. Løn vil være i 
forhold til kvalifikationer.

Interesseret?
Hvis du har praktiske spørgsmål om jobbet, 
kan du rette henvendelse til Anne Madsen 
på telefon 5446 0749 eller anne.madsen@
dlf.com.

Du skal sende din ansøgning til jobmail@
dlf.com hurtigst muligt.

LEDER AF 
FORSØGSAFDELING


