
Verksamhetsledare till Potatisodlarna 
Potatisodlarna är odlarorganisationen för koordinering av matpotatisodlarnas gemensamma 

intressen. En viktig uppgift är spridning av marknadsinformation till matpotatisodlare över 

hela Sverige. Idag har vi ca hälften av Sveriges matpotatisareal som medlemmar i 

organisationen. Vi är intressemedlemmar i LRF och bevakar näringspolitiska frågor 

därigenom. Vi är bollplank för forskning och utveckling inom potatisodling och driver den 

mest omfattande demoodlingen av nya potatissorter i Sverige.  

Potatisodlarna behöver förstärka sin organisation med en ny verksamhetsledare. Nuvarande 

verksamhetsledare kommer att ha en förändrad roll inom föreningen. Du är en person som är 

genuint intresserad av och har en stark tro på svenska livsmedel. Vi söker dig som har tydligt 

marknadsfokus och är en person som trivs i debatten, har pondus och skapar förtroende hos 

media och våra medlemmar. Ditt ledarskap är framåtsyftande och affärsmässigt och till gagn 

för medlemmarna i Potatisodlarna. Du är samtidig lyhörd och har förmåga att samarbeta med 

såväl sponsrande företag, styrelse och medlemmar. 

Du tycker det är stimulerande att få engagera dig i de olika arbetsuppgifterna som innefattar 

allt från insamling av aktuell marknadsinformation, påverkansarbete mot myndigheter till 

medlemsmöten med fokus på information om marknaden och kompetensutveckling. Du får 

ansvaret att skriva informationsbladet Pluggen som kommer ut till medlemmarna var 14:e 

dag. Under färskpotatissäsongen (maj - juni) är det extra intensivt med marknadsinformation 

nästintill dagligen. På hösten är det skördeinventering med bearbetning av insamlad 

information som är en stor arbetsuppgift. Har du en bakgrund inom lantbruks- eller 

livsmedelsbranschen är det meriterande. Vi ser gärna att du är placerad i södra Sverige. 

Vi ser att du jobbar på deltid med F-skattsedel med minst 50% tjänst. I framtiden kan det bli 

tal om heltidstjänst. 

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att ringa till 

ordförande Anders Andersson, tel. 0708- 46 22 80 eller 

nuvarande verksamhetsledare Lisa Andrae 0730-53 91 65. 

Vi vill ha din ansökan med cv. och ersättningsanspråk till 

anders.andersson@potatisodlarna.se senast 21 januari 2018. 
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