
ARBEJDSOPGAVER

Som medarbejder inden for landbruget 
vil du oftest komme til at arbejde med 
dyrehold og/eller markbrug. Du vil ar-
bejde både indendørs og udendørs, og 
få opgaver hvor du betjener maskiner 
og køretøjer.

Du kan få opgaver som eksempelvis:
• Fodring af dyr, sygdomsovervågning,
  aflivning, flytning, rengøring og 
  indgivelse af medicin
• Malkning af dyr, avlsarbejde 
  og kastrering
• Pløjning af marker samt harvning, 
  såning, høst og sprøjtning 
• Vedligehold af traktorer og maskiner

FAGLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE)

o Du har, som minimum, kørekort til traktor 
 (hvis du skal arbejde med markbrug)
o Du har styr på hygiejnen
o Du kan med fordel have grundlæggende
 evner til at vurdere dyrs sundhed
o Du kan med fordel have grundlæggende viden 
 om biologiske processer i dyr og planter
o Du kan med fordel have grundlæggende viden 
 om at undgå smittespredning
o Du er bevidst om, hvordan noget arbejde 
 kan påvirke naturen
o Du har grundlæggende kendskab til brug af IT

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER 
(I PRIORITERET RÆKKEFØLGE) 

o Du er mødestabil
o Du kan arbejde selvstændigt eller sammen 
 med få kollegaer
o Du har en god ansvarsfølelse
o Du har hænderne skruet godt på
o Du kan tage initiativ til egne arbejdsopgaver
o Du har ikke noget imod at møde tidligt om morgenen
o Du er indstillet på at skulle arbejde nogle weekender
o Du er indstillet på at arbejde mere i visse sæsoner
o Du kan kommunikere med din chef og dine kollegaer 
 (behøver ikke nødvendigvis være på dansk)

FYSISKE KVALIFIKATIONER

o Du har en god og stabil fysik
o Du kan holde til løft og flyt af dyr og maskiner 
o Du kan holde til at arbejde udendørs i al slags vejr 
o Du kan holde til at gå rundt og være aktiv 
o Du kan holde til at køre traktor - måske med flere 
 ind- og udstigninger
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TIPS TIL JOBSØGNING

Stillinger slås sjældent op på Jobnet, men kan ofte findes i 
Landboavisen. Det er en god ide at søge uopfordret. Ring og aftal 
en tid om at mødes ansigt til ansigt eller mød uopfordret op på 
gården tidligt om morgenen. Du kan eventuelt medbringe et kort 
CV, som beskriver dine fagrelevante kvalifikationer og erfaringer. 
Sæt især fokus på din motivation for at søge jobbet. Vær opmærk-
som på, at du ofte kan blive ansat i tidsbegrænsede sæsonstillinger 
hen over forår, sommer og efterår.

UDDANNELSESMULIGHEDER

o Landmand
o Jordbrugsmaskinfører
o Jordbrugsteknolog
o Dyrepasser
o Agraøkonom

ARBEJDSTID

Som medarbejder i landbruget ligger din arbejdstid både på 
hverdage og i nogle weekender. Du kan forvente at skulle møde 
tidligt om morgenen, specielt hvis du skal passe malkekvæg. 
Markarbejde er meget sæsonbetinget, og der er derfor betydeligt 
mere arbejde omkring såning og høst end resten af året.

EKSEMPLER PÅ ARBEJDE 
INDEN FOR BRANCHEN

https://youtu.be/7PGzaUZSnSU
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