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Hvordan klæder du dig på i fremtiden til at nå dine mål?





Venner Kolleger

Finansielle
Andet:

Familie
Faglige 

relationer

MIG



Advarsel, vigtig 

viden



Hjernen er i konstant forandring, 

særligt når den bliver brugt



De forbindelser i hjernen som bliver hyppigt brugt bliver 

til stærke spor.



Spor som sjældent bruges, gror til og er svære at finde.

”Use it, or lose it”  den ene kommer af sig selv…. 



Der findes to typer 

rekrutteringssamtaler



Den dårlige rekrutteringssamtale

• De opgaver landmanden ønsker løst

• Den løn du ønsker

• Lidt om arbejdstider og weekendvagt



Den gode

rekrutteringssamtale

• Stillingsbeskrivelse med opgaver 
og ansvarsområder i et forløb over tid

• Hvem skal du løse opgaverne sammen med?

• Hvad du vil få indsigt i?

• Hvad du vil få efteruddannelse om?

• Hvad vil du få lov til at øve af lederkompetencer?

• Klare aftaler om arbejdstider, behov, fleksibilitet og 
weekendvagt, så du kan leve et ungt liv, der 
handler om andet end landbrug 

• Den løn i sammen aftaler rimelig for stillingen



Hvilke knapper har du at skrue på ?

Stil spørgsmål, der er mulighed for indsigt i

• Deltage under rådgiver besøg?

• Se alle Produktionsnøgletal, og diskutere dem med chef og 
kollegaer?

• Få indsigt i baggrunden for strategisk eller taktisk beslutning?

• Være med i relevante ERFA eller netværksgrupper? 

• Betaling og tid?

• Kursus du ønsker til din efteruddannelse?

• Være med til at drøfte arbejdsplaner, før de er besluttet?

• Lede tavlemøder med Weekplanner?

• Lede tavlemøde med Målstyrring og Forbedringstavlen?

• Gennemføre medarbejder samtaler med de andre medarbejdere?

• Indsigt i økonomisk toplinje?  

• Kapacitetsomkostninger (vedligehold, Løn, Energi)?

Kan man spørge om for meget?! Du får næppe mindre…



Tidsfaktoren, hvor længe bliver sådan en 
ressource i stillingen?

Der skal tankes benzin, skiftes og smøres olie, 
skiftes filtre, motorstyringen opdateres og altid 
tjek af den røde lampe – så kører det! Måske 
overhale…..



Tidsfaktoren

Arbejdsgiveren ønsker en leder eller mellemleder som bliver flere 
år i stillingen.

Du som leder under karriereudvikling, står dig godt ved at være 
det samme sted i flere år, hvor du beviser at du kan tage ansvar, 
skabe resultater og lede andre medarbejdere.

Det lyder lige til, - hvorfor er det så ikke det som sker langt 
overvejende i praksis?



Hvad er det for en ledelseskultur du vil søge 
efter? Levere brændstof, til din karriere ?

• Anerkendende lederstil, fokus på det medarbejderne er 
gode til

• Åben kommunikation og anvendes spørgeteknik til at 
skabe konstruktiv dialog

• Positiv feedback kultur, kan tale om fejl og forbedringer

• Klart formulerede forventninger

• Du får reel indflydelse på egen arbejdssituation

• Der afholdes individuelle medarbejdersamtaler 

Hvor stor indflydelse har du selv på det ? Det du leder 
efter, vil du finde!



Tak for jeres tid – nu er der frokost til 12.45

For mere inspiration og 
rådgivning kontakt 

Mette Fjordside, 2368 9154 
Bo Kær, 2557 9800 

Sagro HR- og 
Ledelsesrådgivning



Link middagspause

Bike ride art
https://www.youtube.com/watch?v=FNjLx8L1DY8

� The prof
https://www.youtube.com/watch?v=iCkYw3cRwLo&list=RDLX
153eYcVrY&index=16

�

� 1. What does the farmer say

� https://www.youtube.com/watch?v=vyMv4kkSCvk&index=7&
list=RDLX153eYcVrY


