
 

                                                        

 

Avlsforeningen Dansk Holstein søger  
Ungdomskoordinator TEAM Future Breeders              

 
En af Avlsforeningen Dansk Holstein opgaver er at iværksætte aktiviteter der fremmer interessen 
for kvægavl. Avlsforeningen Dansk Holstein ønsker at støtte avlsinteressen for alle unge i alle aldre 
og som har interesse for landbrug. For at sikre og understøtte den fortsatte udvikling af det nuvæ-
rende ungdomsarbejde skal der ansættes en ungdomskoordinator på timebasis som i sin fritid vil 
være inspirator og katalysator for dette arbejde, for at sikre et velfungerende og kontinuerligt 
ungdomsarbejde.   
 
Udover at støtte den allerede nyetablerede ungdomsgruppe i det midtjyske område, så bliver et af 
dine succeskriterier at være med til at etablere yderligere 1-2 ungdomsforeninger i Danmark.  
 
Udover at være den daglige kontaktperson til ungdomsforeningerne så vil arbejdsopgaverne bla. 
være:    

 
• Inspirator og støtte til aktiviteter til lokale Ungdomsforeninger, herunder deltagelse i lokale 

bestyrelsesmøder. 

• Afvikling af landsdækkende aktiviteter såsom topfitting, mønstrering, udenlandsture m.m.  

• Markedsføring af ungdomsforeningernes arbejde og brug af sociale medier  

• Afvikle / organisere årsmøde i samråd med lokal forening 

• Oprettelse / vedligeholdelse af medlemskartotek /medlemskab 
 
Vi forestiller os at den ideelle ansøger er en yngre person som er avlsintereseret, energisk og iderig 
og som er god til at samarbejde med andre. Du er indforstået med at arbejde på skæve tidspunk-
ter, da mange af arrangementerne vil afvikles i de unges fritid.  
 
Aflønning vil ske på timebasis. Forventet arbejdstid 4-6 timer om ugen.   
 
Ansøgning sendes skriftligt til danskholstein@seges.dk. Der er ingen ansøgningsfrist idet vi be-
handler ansøgninger løbende. Vi forventer ansættelse i løbet af efteråret 2018, men vi venter også 
gerne på den rette person. 
 
Avlsforeningen Dansk Holstein er en interesseorganisation med det overordnede ansvar for avlsmålet for kvægra-

cen Dansk Holstein samt en række markedsføringsopgaver. Dansk Holstein har kontor på SEGES i Skejby, og er en 

central del af Dansk Landbrugsrådgivning. Avlsforeningen Dansk Holstein er en selvstændig avlsorganisation, der un-

derstøttes af knap 2.600 mælkeproducenter. 
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