Tilmeld dig
senest
26. september

LandboUngdom og Velas inviterer til

Velas karrieredag
TID

TORSDAG DEN 6. OKTOBER 2022, KL. 9.00-15.30

STED

TRIGEVEJ 20, 8382 HINNERUP

Foreløbigt program
Morgenbrød og kaffe i kantinen

Fælles plenum i konferencelokalet:
9.20-9.30 Velkomst: LandboUngdom og Velas
9.30-10.15

Fra eventyr i udlandet til selvstændig
landmand i DK v/ Per Knudsen, Søndersø

10.15-10.45 Fremtidens landmand i en bæredygtig
virksomhed
v/ Søren Bisp, Chefkonsulent Future Farming, Seges

Spor 1 Selvstændig
De der ønsker at gøre karriere som selvstændig landmand
• Workshop 1.1: Den gode rejse til en hverdag som virksomhedsejer
v/ Brian Christensen, Hobro
• Workshop 1.2: Hvilke kriterier er vigtige, når der skal unge kræfter med i
virksomheden v/ Henrik Bovbjerg, Bovbjerg Økologi A/S
• Workshop 1.3: Løsninger og muligheder fra en investors perspektiv
v/ HC Jørgensen, Direktør AgroFond A/S
• Workshop 1.4: Fra drøm til virkelighed
v/ Rasmus Riber Rasmussen, Virksomhedsrådgiver, Velas

10.45-11.00 Kaffe og frugt i kantinen

Spor 2 Ansat

Workshops starter:
11.00- 12.30 Spor & Workshops:

• Workshop 2.1: Det ser jeg på når jeg ansætter en ny leder
v/ Mads Niær Kristensen, Grauballegaard

Vælg 3 workshops, du må frit vælge mellem de to spor.

12.30-13.00 Frokost i kantinen
Fælles plenum i konferencelokalet:
13.00-14.00 Velas & Monopolet
• Hvad skal man som ung være opmærksom på, for at karrieren
lykkes både personligt og fagligt i en ny stilling.
• Hvordan kan man skubbe til den unge landmand, der har gjort
komet karriere for at holde fokus på sin egen udvikling – hvad
skal de lægge vægt på i deres ansættelsesforhold.

14.00-15.00 Nytænkning, bæredygtighed og omverden
v/ Søren Bonde Møller, Gyvelgården

15.00

Velas er vært ved en goodiebag på vej
ud ad døren

Temadagen er støttet af

De der ønsker sig en karriere som driftsleder, fodermester, rådgiver eller noget helt andet

• Workshop 2.2: Fra gummistøvler til finansmand
v/ Jesper Grud, Senior Landbrugsrådgiver, Nykredit
• Workshop 2.3: Hvordan det er at være ung og arbejde i landbrugets foretrukne
rådgivningsvirksomhed v/ Anders Bundgaard Olesen, Økonomikonsulent, Velas
• Workshop 2.4: Hvilke muligheder er der i en foderstofvirksomhed
v/ Martin Bay Mortensen og Daniel Blichfeldt, Danish Agro

Tilmelding
På mail til LNM@landboungdom.dk
Husk at oplyse valg af workshops.
Temadagen er arrangeret af

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

9.00-9.20

