
Sekretariatsleder og politisk rådgiver 

Strategisk og stærkt politisk tænkende sekretariatsleder, der arbejder for at sikre de bedste rammevilkår for 
landmændene i Sydjylland ved at identificere, udvikle og forfølge politiske indsatser og udviklingsområder. 
 
Vil du hjælpe med at sikre de bedste rammevilkår for landmændene i Sydjylland, har du stærke kompetencer inden for 
public affairs, et stærkt politisk netværk - gerne centreret omkring kommunerne i Sydjylland evt. landspolitisk - og har du 
mod på at knokle med og trives i et spændingsfelt mellem politiks interessevaretagelse og stærke faglige positioner 
inden for natur, landbrug, klima bæredygtighed og miljø? Så er det dig, vi er på udkig efter som sekretariatsleder i vores 
nyoprettede fælles politiske sekretariat for landboforeningerne LandboSyd, KHL og SLF. 
 
Din arbejdsdag vil indeholde mange forskellige opgaver – her er et udpluk: 

- Servicere, rådgive og sparre med formændene fra LandboSyd, Kolding Herreds Landbrugsforening og SLF 

- Deltage i den politiske del af bestyrelsesmøderne i de tre foreninger  

- Være opsøgende på politiske dagsordner, både lokalt og nationalt, og agere proaktivt på dem 

- Arbejde tæt sammen med både det administrative niveau såvel som det politiske niveau i kommunerne i 

Sydjylland 

- Drifte netværk, faglige opgaver og arbejdsgrupper på tværs af foreningerne  

- Drive politiske og fagpolitiske agendaer med hjælp fra folkevalgte og eksperter fra de tre foreningers 

rådgivningsselskaber 

- Indgå i et tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer – Axelborg 

Om dig: 

- Du trives i et miljø, hvor der dagligt er dialog med både medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, politikere og 

faglige rådgivere 

- Du er opsøgende og proaktiv i din tilgang, og du går ikke af vejen for at drive en agenda, som du har politisk 

opbakning til 

- Du arbejder struktureret og trives både med politiske, administrative og meget udadvendte opgaver, bl.a. når du 

udarbejder oplæg til de folkevalgte landmænd og politikere, eller sætter dig ind i komplekse politiske og 

administrative forhold omkring landbruget 

- Du trives i en selvstændig rolle, hvor du arbejder sammen med specialister i de tre huse i Kolding, Vojens og 

Aabenraa 

Derud over har du solid politisk baggrund, og vi forventer, at du har nogle års erfaring fra en lignende funktion, det kan 
være fra et politisk virke, en kommune, en brancheorganisation, eller en rådgivningsvirksomhed, hvor politik står højt på 
agendaen. Måske har du også en relevant videregående uddannelse, som sammen med din erhvervserfaring giver dig 
de rette værktøjer til at bringe opgaverne i mål. 
 
Et kendskab til landbrugsområdet og et godt kendskab til kommunerne i Sydjylland er et plus, men den rigtige 
personlighed er det vigtigste.  
 

Ansøgning og kontaktpersoner – ansøgningen sendes til formændene for de tre foreninger - kontakt ved spørgsmål. 

- Christian Lund formand i SLF– 4020 8404 - christian@skatkaer.dk 

- Henrik Jessen formand i LandboSyd – 6136 6060 - henrik@jessen-is.dk 

- Hans Damgaard formand i KHL – 2328 2097 – kontakt@hjelsgaard.dk 

Ansøgningsfrist: 

Gerne løbende og senest 15. maj 2022 

Tiltrædelse: 

Efter nærmere aftale 

Placering: 

mailto:christian@skatkaer.dk
mailto:henrik@jessen-is.dk


Kontor og placering efter relevante opgaver i alle tre foreninger  

Læs mere om de tre foreninger her: 

KHL i Kolding - https://khl.dk/foreningen/foreningen 

SLF i Vojens - https://www.slf.dk/forening-og-politik/ 

LandboSyd i Aabenraa - https://www.landbosyd.dk/foreningen 

 


