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 Vær med til at forme sukkerroedyrkningens fremtid 

 
Vi søger en projektleder til vores kompetente dansk-svenske team, som vil være med til at 

udvikle sukkerroedyrkningen. 

 

NBR arbejder på at effektivisere roedyrkningen i forhold til ukrudtsbekæmpelse, vækstnæring, 

skadegørere og dyrkningsmetoder for dermed at styrke en stærk og konkurrencedygtig 

sukkerproduktion. Vi er lige nu i gang med at udvikle nyt fokusområde omkring skade- og 

nyttedyr i fremtidens sukkerroedyrkning. Tanken er, at du i samarbejde med kolleger varetager 

roedyrkningens interesse gennem at tænke nye tanker og sammensætte erfaringer til praktisk 

anvendelige strategier. 

 

 

Er du 

en kreativ, drivende person med høj faglighed, der ligesom vi tror på sukkerroernes fremtid i 

både Danmark og Sverige?  Uddannet agronom eller tilsvarende, en dygtig netværksbygger, 

praktisk anlagt og god til at formidle på en pædagogisk måde – så er du måske netop den vi 

søger. Vi vil sætte pris på erfaring fra forskning, rådgivning og/eller anden deltagende 

formidling. Da vi er i et internationalt miljø kræves gode kundskaber i dansk og engelsk. 

 

 

Så kan vi tilbyde 

et udviklende og selvstændigt job i et dansk-svensk team hvor arbejdet består i planlægning, 

registreringer i markforsøg samt rapportering af resultater. Alt dette foregår i tæt samarbejde 

med dyrkere og industri fra Sofiehøj Forsøgscenter i Holeby på Lolland.  

 

 

NBR, Nordic Beet Research 

NBR, Nordic Beet Research, er dyrkernes og sukkerindustriens fælles brancheorganisation i 

Danmark og Sverige som udfører forskning, forsøg, videnformidling og demonstrationer for at 

udvikle og styrke sukkerroedyrkningens konkurrenceevne. Vores rolle er ud fra viden at udvikle 

og tilpasse dyrkningsmetoder til omverdenens krav og den praktiske virkelighed. NBR deltager i 

stærkt samarbejde, både nationalt og europæisk, og vi gennemfører projekter på tværs af 

netværket. 

NBR har hovedsæde i Holeby og har en svensk filial i Borgeby, mere info kan ses på 

nordicbeet.nu. 

 

 

Ansøgning 

For yderligere info ring til forsøgschef Desirée Börjesdotter på tlf. +46 705 427 026. 

Ansøgning sendes på mail til Desirée Börjesdotter db@nbrf.nu 

Vi afholder samtaler løbende så send din ansøgning snarest og senest onsdag den 30. oktober. 

 


