
Norsk Gartnerforbund (NGF) er den faglige- og næringspolitiske organisasjonen i Norge for produsenter innen gartneri 
og hagebruk. NGF representerer produsenter som dyrker grønnsaker, poteter, blomster, stauder, trær, busker, ferdigplen, frukt 

og bær – på friland og i veksthus. NGFs formål er å være en sterk og inspirerende interesseorganisasjon som skaper konkurranse-
kraft og gode rammebetingelser for norske produsenter. Se NGFs Facebook og www.gartnerforbundet.no

Ledig stilling:
Fagkonsulent for norsk 

planteskoleproduksjon og gartnerinæring
Norsk Gartnerforbund har blant sine medlemmer produsenter av busker, trær, stauder og ferdigplen. Disse sørger for at det finnes friske, 

flotte kvalitetsplanter tilpasset norsk klima til bruk i grøntanlegg. De produserer planter til regnbed og grønne tak som forbygger flom, 
klimatilpassede vekster i norske eiendoms- og veiprosjekter, og stauder, busker og trær til norske hager. 

Vi trenger en fagperson som kan gi våre medlemmer gode råd og veiledning. 

Du vil bistå våre medlemmer med kompetanseheving, informasjon og kurs, oppfølging av regelverk, service og tilrettelegge for samarbeid. 
I tillegg til oppfølging av planteskolebedriftene innebærer stillingen ansvar for ulike oppgaver knyttet til fagområder som plantehelse, 

plantevern, dyrkingsmedier, miljøspørsmål m.m. Dette er med andre ord en stilling som er variert og spennende! 
I tillegg til å være rådgiver og støttespiller i selve produksjonene vil du være med å påvirke norsk landbrukspolitikk. 

Norsk Gartnerforbund har et bredt norsk og nordisk kontaktnett, og i politikken jobber vi aktivt med å påvirke de beslutninger som tas. 
Norsk produksjon skjer under et krevende regelverk, og du vil jobbe aktivt med alt ifra høringsuttalelser til møter med politikere og andre 

beslutningstagere. Du skal fremme saker i pressen, formidle kunnskap på nett og i sosiale medier. 

Vi søker derfor etter deg som vil være med å bidra til å løse morgendagens utfordringer for planteproduksjon i Norge.

Blant oppgavene vil være: 
• Ha et spesielt ansvar for våre produsenter av busker, trær, stauder og ferdigplen • Følge opp NGFs planteskoleutvalg 

og kulturklubber • Medlemsrekruttering og organisasjonsarbeid • Følge opp høringer og fagrelaterte oppgaver 
• Jobbe med plantehelse-, plantevern-, dyrkingsmedier- og miljøoppgaver  • Søke prosjektmidler og jobbe i prosjekter 

• Bidra til kompetansebygging gjennom kurs, informasjon, fagturer, råd og veiledning • Kontakt med samarbeidende organisasjoner 
og myndighetene • Bidra til et sterkt og positivt omdømme for næringen og styrke norske produsenter

Vi er ute etter en medarbeider med stort engasjement og god kunnskap om planteproduksjon og -plantefag. Vi legger vekt på egenskaper som:

• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner • Initiativrik • Selvstendig  • Utadvendt • Løsningsorientert 

Vi kan tilby: 
Et godt og hyggelig arbeidsmiljø sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere i Oslo sentrum.

Faglig interessante, varierte og allsidige arbeidsoppgaver med stor grad av utadrettet virksomhet 
og kontakt med våre medlemmer samt noe reisevirksomhet.

Om deg: 
Den vi søker må ha engasjement for og kjennskap til norsk produksjon av prydplanter/planteskolekulturer.

Du må ha plantekunnskap og høyere relevant fagutdanning på universitets- eller høyskolenivå. 
Ettersom stillingen vil innebære bedriftsbesøk og noe reisevirksomhet, bør du disponere egen bil. 

Spørsmål om stillingen kan rettes generalsekretær Katrine Røed Meberg
katrine.meberg@gartnerforbundet.no

Søknad med CV sendes på e-post til ngf@gartnerforbundet.no
Søknadsfrist 1. desember 2017

Norsk Gartnerforbunds
Forsknings- og utviklingsfond

Norsk Gartnerforbunds Forsknings- og utviklingsfond tildeler hvert år 
midler til forsknings- og utviklingsarbeid i hagebruket. Tildelingene skal i 
første rekke gå til toppfinansiering av relevante prosjekter.

Søknadsfrist for ordinær tildeling av 2017-midler er 15. februar 2017. 
Tildeling vil inne sted i mars 2017.
Søknader skal sendes til: 
tove@gartnerforbundet.no

og/eller 
Norsk Gartnerforbunds Forsknings- og utviklingsfond 
Norsk Gartnerforbund, att. Tove Ladstein
Schweigaardsgate 34F, 0191 OSLO
Alle søknader skal være kortfattet (en side). Ytterligere informasjon sendes 
som vedlegg. 

Dersom søknaden er på engelsk må det foreligge et sammendrag på norsk. 
Statutter for Norsk Gartnerforbunds Forsknings- og utviklingsfond kan fås 
ved henvendelse til samme adresse, evt. på tlf. 23 15 93 50

Norsk Gartnerforbund
Rendyrket for gartneri- og hagebruksnæringenRendyrket for grøntnæringen


