
Sæsonmedarbejder til VKST Field Trials, Ringsted 
Vi søger en energisk sæsonmedarbejder til forefaldende forsøgsarbejde i vores forsøgsafdeling i Ringsted 

fra ca. 1. marts til 1. oktober. Du har interesse for forsøg, og vi vægter praktisk erfaring højt.  

Jobprofil  

Hos VKST Fields Trials skal du blandt andet arbejde med:   

 Registrering af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr i markforsøg 

 Afgrødemåling og prøvetagning 

 Forefaldende arbejde med blandt andet klargøring af såsæd, kemi og kontorarbejde 

 Hjælp med kornprøver på mejetærsker og i kornanalyse og forefaldende forsøgsarbejde 

 Dataopgørelse, arkivering og rapportering til kunder 

 Kørsel i egen bil, sprøjtecertifikat og praktisk erfaring vil være en fordel 
 

Personprofil 

Det er vigtigt, at du brænder for at lave forsøgsarbejde, hvor rettidighed og kvalitet er i højsædet. Så du 

skal være omhyggelig med arbejdet, kunne arbejde selvstændigt og have et godt humør og gode 

samarbejdsevner.  

Uddannelsen er ikke afgørende, men erfaring inden for landbrugs- eller forsøgsarbejde er en stor fordel. 

Stillingen kræver stor fleksibilitet med hensyn til at udføre opgaverne i rette tid både tidligt og sent. 

Vi tilbyder et spændende og udfordrende arbejde, der giver gode muligheder for personlig og faglig 

udvikling. 

Virksomhedsprofil 

Vi er 9 faste medarbejdere, plus 6 sæsonansatte i vækstsæsonen. Vores professionelle forsøgsafdeling 

udgør et vigtigt grundlag for den viden, som formidles af vores planteavls- og maskinkonsulenter i VKST. Vi 

laver både firmaforsøg og landsforsøg, samtidig med at egne innovative forsøg har høj prioritet. Vi har som 

mål at være Danmarks bedste forsøgsvirksomhed. Du får som udgangspunkt arbejdssted hos VKST Field 

Trials, Kongstedvej 4B, 4100 Ringsted. 

Praktiske oplysninger 

Stillingerne ønskes besat 1. marts eller snarligt derefter. Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forsøgsleder Søren Møller tlf. 4034 7354 eller 

planteavlschef Jens Ole Pedersen tlf. 4011 5856. 

Ansøgning vedlagt CV og kopier af eksamensbeviser og andre relevante bilag sendes senest den 15. januar 

2019 kl. 12 til VKST I/S, att. planteavlschef Jens Ole Pedersen, Fulbyvej 15, 4180 Sorø eller på mail 

jop@vkst.dk. 

VKST er et af landets største rådgivningsselskaber. Vi rådgiver om bl.a. økonomi, jura og ledelse til vores ca. 

9.500 kunder i landbrugssektoren og mindre virksomheder inden for håndværk, handel, service og industri.    
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