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Utveckla framtidens betodling! 
 
Vi söker en projektledare till vårt kompetenta svensk-danska team, för att utveckla 
sockerbetsodlingen för framtiden. 
 
NBR arbetar med att effektivisera betodlingen i förhållande till odlingsteknik och 
lagringsförluster för att stärka en redan stark sockerproduktion. Kraven ökar och vi ser en 
utvecklingspotential i att tillämpa precisionsodling i modern tappning i vår gröda. Vår tanke 
är att med fokus på biologin styra insatserna så varje sockerbeta får optimala 
tillväxtförhållanden under större del av odlingssäsongen. Etablering, bördighet och 
växtnäring, ogräs- och insektsstrategi, bladvampbehandling, skörd och lagring är viktiga 
områden med stor potential för optimering. 
Du kommer i samarbete med kollegorna använda erfarenheter och kompetens för att 
tänka nya tankar, som passar i ett praktiskt sammanhang och utvecklar lönsam betodling. 
 
Är du 
en kreativ person med mycket drivkraft som har stort intresse för det som växer och vill 
jobba för den svenska och danska betodlingens konkurrenskraft? Utbildad agronom, 
lantmästare eller motsvarande, en duktig nätverksbyggare, praktiskt lagd, gillar att 
involvera odlare och nå fram med budskapen – så är du den vi söker. Vi värdesätter 
erfarenheter från rådgivning, utvecklingsarbete och erfarenhet av riktad kommunikation. 
Vi arbetar i en internationell miljö så goda kunskaper i engelska är ett krav. 
 
Vi erbjuder 
ett utvecklande och självständigt projektledarjobb i ett svensk-danskt team där 
arbetsuppgifterna omfattar allt från planläggning, genomförande, göra uppföljning och 
bearbeta, rapportera, redovisa och kommunicera resultaten. Eftersom vi arbetar i tät 
dialog med odlare och industri finns en ständig efterfrågan på förbättring och utveckling, 
något som sporrar oss lite extra. Placeringen är i Gula villan, Borgeby i Skåne. 
 
NBR, Nordic Beet Research 
NBR är odlarnas och industrins gemensamma institut som arbetar med forskning, 
utveckling, försök och kunskapsförmedling i Danmark och Sverige. Målsättningen är att 
utveckla och stärka sockerbetsodlingens konkurrensförmåga. Vår roll är att använda den 
samlade kunskapen till att utveckla och anpassa odlingsmetoder i en praktisk verklighet till 
omvärldens krav. NBR deltar aktivt i givande nätverk, både nationella och europeiska. 
NBR har sitt säte i Holeby, med en svensk filial i Borgeby, läs mer på nordicbeet.nu. 
 
Ansökan 
För ytterligare info ring gärna VD Desirée Börjesdotter på +46 705 427 026. 
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag. Den skickas 
till Desirée Börjesdotter db@nbrf.nu, dock senast den 28 oktober. 
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