
Vil du være med?
Der er brug for dig til at udvikle et bæredygtigt landbrug.

Bæredygtig produktion og bæredygtigt arbejdsmiljø.

http://www.baujordtilbord.k


Natur, planter og dyr er en spændende  
og vigtig del af fødevarebranchen, hvor  
der er overraskende mange uddannelses- 
muligheder for dig. 

Har du lyst til at skabe og gøre en forskel  
i et større perspektiv?

Har du lyst til at arbejde med natur, maskiner, 
dyr, planter, teknologi og robotter?

Som landmand har du mulighed for
• at præge fremtidens bæredygtige  

fødevareproduktion
• at arbejde i en branche med masser  

af udviklingsmuligheder
• videreuddannelse og specialisering  

– fra faglært til universitetsuddannelser

Du kan være med til
• at indgå i et dedikeret, fagligt fællesskab
• at indgå i et godt kammeratskab med kolleger

Hvis du kan lide
• at have en aktiv arbejdsdag – og aldrig kede dig
• at sikre høj dyrevelfærd 
• at lære nyt
• at påtage dig ansvar for dyr og natur
• at samarbejde med kollegaer
• at få indflydelse på opgaver i dagligdagen
• at have en varieret arbejdsdag med mange  

forskellige opgaver

FOTOS: SEGES INNOVATION

Så er landbrugsuddannelsen

lige noget for dig!

Billeder fra din kommende arbejdsdag



Hvordan kan du være med til at skabe  
et godt arbejdsmiljø?
Et godt og sikkert arbejdsmiljø er vigtigt, for 
at du kan gå glad på arbejde, og at du ikke 
risikerer at komme ud for ulykker eller for 
skadelige belastninger.

Dit arbejdsliv er langt, og derfor skal du ar-
bejde i sikre, sunde og trygge rammer. Det er 
din læremester, der har ansvaret for at sikre 
et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, men 
det lykkes allerbedst i godt samarbejde. Vi er 
alle forskellige og har forskellige behov.

Når du står og skal vælge elevplads eller ny 
arbejdsplads, kan du med fordel efterspørge:
• en introduktionsplan, herunder instruktion 

om sikkerhed i forbindelse med opgaverne
• en mentor– hvem er ansvarlig for din 

opstart? 
• en arbejdsplan, så du kender dine opgaver 

og arbejdstider.

God kommunikation er afgørende for  
et godt arbejdsmiljø
Alle har været nye og haft behov for hjælp og 
instruktion for at komme godt i gang. 

På et landbrug arbejder man tæt sammen, 
og det er nødvendigt at hjælpe hinanden. Det 
giver den bedste arbejdsplads og også størst 
effektivitet, sikkerhed, sundhed og trivsel.

Billeder fra din kommende arbejdsdag



Mere viden
Her kan du finde hjælp og mere information:

Ung med job. Bliv klogere på unges arbejdsmiljø 
www.ungmedjob.dk

Arbejdsmiljørådet. Tag godt imod jeres unge medarbejder
www.amr.dk/unge

Faglige uddannelser: 
Future food. Vores verden – Din uddannelse  
www.futurefood.nu

Workgreen. Landmand
www.workgreen.dk

Jordbrugets Uddannelser
www.jordbrugetsuddannelser.dk

Har du brug for mere information?
Yderligere information og branchevejledninger  
om arbejdsmiljø findes på:
www.baujordtilbord.dk
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