
 

 

Faktaark rekruttering Grønne Istagram´ere 

I 2021 startede vi Instagramkanalen #derforlandmand og ansatte 4 unge til at fylde kanalen med indhold 

fra deres arbejdsdag. Det gjorde vi for at vise andre unge (og resten af samfundet) præcis hvorfor det er vi 

har valgt dette erhverv og hvad det er der gør det skønt uanset årstid, vind og vejr. Det blev til rigtig mange 

gode posts fra både stald og mark med tusindvis af visninger. 

Stella, Andreas, Jacob og Liv der påtog sig opgaven i 2021 er nu klar til at give stafetten videre til de næste 

Hvad søger vi 

Vi søger 4 unge rollemodeller (i daglig tale  ”Grønne Influencere”) der kan være med til at tiltrække flere 

unge til erhvervet ved at fortælle og vise alle de spændende arbejdsopgaver der er på et økologisk landbrug 

/ gartneri eller frugtplantage.  

Formidlingen vil ske på vores SoMe-kanaler og det er jer der selv skal producere det meste af indholdet til 

os. Eksempelvis som små indslag på Instagram der viser dagligdagssituationer, gode faglige løsninger eller 

viden fra de faglige arrangementer vi tilbyder jer.  

Jeres indhold vil blive suppleret med indslag lavet af os i Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Vi har brug for din hjælp her fra foråret og året ud. 

 

 

 



Hvorfor søger vi 

Vi har behov for unge der kan tiltrække andre unge til erhvervet så vi kan sikre der er nogen til at producere 

den stigende efterspørgsel på økologiske produkter, etablere nye virksomheder og generationsskifte de 

eksisterende. 

Samtidig vil vi gerne fremme viden om de gode råvarer og forståelsen mellem producenten, kunderne og 

de madprofessionelle. 

Alt dette tror vi gøres allerbedst ved at det vises og fortælles om af dem som selv står midt i det. 

 

Hvem søger vi 

Unge der er i gang med uddannelsen og meget gerne i praktik med det kan også være nyuddannede. 

Det vigtige er at du har adgang til løbende at lave små indslag fra livet på bedriften. 

Vi vil gerne have forskellige faggrene, uddannelsestrin og produktioner repræsenteret. Og gerne fra 

forskellige steder i landet. 

 

Hvorfor skal du søge 
 

Faglig personlig udvikling 

Netværk i og udenfor erhvervet 

Mere attraktiv arbejdskraft 

Træning i professionel formidling 

Deltagelse i faglige arrangement 

Indsigt i andre tilstødende brancher / følgeerhverv 

Hjælpe dit erhverv 

 

Hvad tilbyder vi 

Uddannelse i at bruge SoMe mere professionelt og målrettet 

Faglige arrangementer indland 

Studietur til udlandet (forventer det blive 7-10 dage i efteråret) 

Et mindre fast månedligt honorar til dækning af transportudgifter, arbejdstid etc. 

Adgang til et kæmpe fagligt netværk hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug 

 

 

 



Hvad forventer vi 

At du vil engagere dig aktivt indtil projektet, udløber til nytår. 

At du selv lægger opslag op på vores Instagramkanal #derforlandmand – forvent 2 opslag/uge 

Deltagelse i 4 fællesdage (primært i weekender) og studieturen som arrangeres for jer  

Deltagelse i koordineringsmøder på fx Teams / Zoom forventeligt hver 2. uge (½ times varighed) 

At du har en arbejdsplads at vise billeder / film fra – og at du på forhånd har aftalt med din arbejdsgiver at 

du må offentliggøre materialet. 

 

 

Hvordan søger man 

Send en mail til Jens Peter Hermansen med oplysning om: 

Hvorfor vil du gerne være en del af holdet 

Hvor og hvad arbejder du med 

Hvor langt er du i din uddannelse 

Hvad er dine interesser 

Hvilken erfaring har du med at bruge SoMe 

Har du afklaret med din arbejdsgiver at du må bruge billeder / film fra bedriften 

Husk at vedhæfte et billede af dig selv 

Dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon, mail og alder). 

Deadline søndag den 13. marts 

 

Ansøgning sendes til: 

Jens Peter Hermansen 

Innovationscenter for Økologisk Landbrug 

e-mail: jeph@icoel.dk 

tlf.: 61974910  

 

Link Instagram: https://www.instagram.com/derforlandmand/reels/?hl=da 

Link Innovationscenter for Økologisk Landbrug: https://icoel.dk/vi-tilbyder/derforlandmand/ 
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