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Faglig medarbejder til Danske Juletræer 

Rådgivning - hjemmesidearbejde – artikelskrivning – økologi  
 
Juletræsbranchen er inde i en rivende udvikling med stigende krav til professionalisering. Danske Juletræer 
er med sine ca. 700 medlemmer branchens største aktør og talerør, og vi varetager medlemmernes 
interesser i forbindelse med en rentabel og bæredygtig juletræs- og klippegrøntproduktion.  
 
Vi bor på Blokken 15 i Birkerød. Vi bliver fire medarbejdere og en studerende i sekretariatet. Vi sætter det 
faglige niveau højt og har en uformel og humoristisk omgangsform, højt til loftet og fokus på den daglige 
trivsel og kompetenceudvikling.  
 
 
Jobbet: 
Du yder medlemsrådgivning om dyrkning af juletræer og klippegrønt med særligt fokus på 
bekæmpelsesmidler og renholdelse. Vi bruger rådgivningsværktøjet MarkOnline og du indgår i foreningens 
netværk med bl.a. offentlige myndigheder og forskningsinstitutioner. Du får også ansvaret for mindre 
afprøvninger og  bliver en af foreningens ankermænd på arrangementer som f.eks. temadage og 
markvandringer.  
 
Du har ansvaret for foreningens hjemmeside, herunder at videreudvikle brugen af IT og web til information 
og servicering af medlemmerne i samarbejde med fast tilknyttede konsulenter.  
 
Du bidrager med artikler til vores faglige medlemsblad, nyhedsbrev og hjemmeside. Som en del af jobbet 
har du også ansvaret for at udvikle vores ydelser og rådgivning på certificeringsområdet, f.eks. økologi.  
 
Sammen med os andre i sekretariatet løser du almindelige sekretariatsopgaver. 
 
Du må være indstillet på nogen rejseaktivitet, især i Danmark.  
 
 
Vi tilbyder dig: 
Du får et indgående kendskab til branchen og dens aktører, nationalt såvel som internationalt. Gennem 
dette netværk får du mulighed for at blive en væsentlig og kendt fagperson i branchen.  
 
Din løn forhandles individuelt med udgangspunkt i gældende overenskomst. Kørselsgodtgørelsen følger 
statens takster. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer.  
 
 
Dine kompetencer: 
Du har eller afslutter i nærmeste fremtid en relevant jordbrugsuddannelse som f.eks. Skov- og 
landskabsingeniør. Du kunne også være en erfaren skovfoged med branchekendskab og lyst til at varetage 
branchens interesser hos Danske Juletræer.   
 
Du er engageret og har ideer til forbedringer af produktion og afsætning af juletræer og klippegrønt samt 
interesse og flair for at sætte disse ideer på skrift.  
 
Som person bærer du ”konsulentgenet”. Du er initiativrig, udadvendt og optaget af at yde medlemmerne 
den rådgivning og bistand, som de har behov for. Du er forretningsorienteret og har en erhvervsorienteret 
tilgang til at yde konsulentbistand og dermed understøtte medlemmernes forretning. 
 
Du arbejder selvstændigt og struktureret, har kørekort samt stiller egen bil til rådighed. Kendskab til 
engelsk og tysk en fordel. 
 
 
Søg jobbet: 
Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt Claus Jerram Christensen på tlf.: 2627 4266. Du søger jobbet 
via mail (cjc@christmastree.dk) senest den 15. marts 2018. Der vil blive afholdt jobsamtaler i uge 12. 


