Allan Burmeister Nielsen
Longvejen 4
4200 Slagelse
Mobil: 30745750
Mail: Burmeisterallan@gmail.com

Professionelle og Personlige Kompetencer
Jeg er kvalitetsbevidst, struktureret og detaljeorienteret med et fast blik på at levere efter bedste evne. Vil helst
være den bedste og det bliver man efter min mening kun hvis man er i stand til at arbejde på samme hammel med
de enkelte i et team, såvel som ledelsen eller ejer. Er efter sigende ret diplomatisk når det kræves.
Min stil er samarbejdssøgende og gør en indsats for at få den enkelte med, holder dog meget til det konkrete og
løsninger. Den anden side af mig er kontant og kan skære igennem hvis det kræves. Er ret meget opgaveorienteret i
mit arbejde og måske lidt mindre social i arbejdssituationen.
Som menneske mener jeg at være af positiv natur, har det bedst hvis mine omgivelser også er det. Vi skal have det
sjovt – men ikke så sjovt så opgaverne ikke bliver løst. Jeg er normalt en stille person til en start, men kommer med
efterhånden som jeg lærer folk at kende.

Primære Erfaringer.
2009 -2017. Site Manager. Agri Consortium srl / Agriinvest a/s.
Selskabet der startede i 2006 og dyrker 9.500 ha I Rumænien fordelt på 3 sites. Organisationen består af 45
medarbejdere. Hjemmeside: www.Agriinvest.eu

Primære funktion:
• Ansvarlig for al praktisk og administrativ etablering af en farm fra 600 ha uden gårdfaciliteter til en
2.000 ha planteavl drevet konventionelt med alle nødvendige moderne gårdfaciliteter.
• Etablering med tilhørende 9.500 ton siloanlæg, lager og maskinhus samt maskinpark bestående af:
Fendt, Challender, NH, Class, Amazone UX11.2 og Horsch udstyr.
• Maskinvedligeholdelse og ledelse af 13 medarbejdere: 7 traktor piloter, 4 vagter og 2 administrative.
• Teknisk vedligeholdelse af hele Farmen, da der ikke lokalt var hjælp at hente.
• Praktisk koordinator og Supply Manager for alle råvarer (Udsæd, gødning, planteværnsmidler, diesel
osv.). til de 3 sites.
• Oplæring af medarbejde idet jeg selv deltager praktisk i en del af markdriften.
• Budgetansvarlig.
• Ansvarlig for etablering og vedligeholdelse af forpagtnings aftaler.
Resultater:
• Succesfuld etablering af siten med medarbejdere, maskiner og siloanlæg. Kort sagt en hel ny farm
med alle nødvendige faciliteter.
• Ibrugtagning af de 2.000 ha via forhandlinger med lodsejere og myndigheder forbedret jord
sammenlægning af stykker 1-7 ha. Stk. til enheder af 40-95 ha stk.
• Jordforbedrings aktiviteter som kalkning, dybdebearbejdning af jorden og ”watermanagement”
• I indeværende år 2016/17 opnået de bedste høstresultater i sitens historie.
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2007-2009. Direktør. SIA Briviba og SIA AgroDzelzava. Letland
Henholdsvis en kvægbesætning på 600 dyr og 1.600 ha planteavl samt 250 dyr og 1.300 ha planteavl.

Primære funktion:
• Overordnet ledelse af mellemledere for tilvejebringelse af rentabelt landbrug og kvægbrug, gennem
ændring af metoder og revideret struktur.
• Økonomisk ansvar samt for salg af produkterne, samt indkøb.
• Teknisk, operativ og administrativ ledelse for samlet 75 medarbejdere.
Resultater:
• Revidering og etablering af rutiner samt procedurer i produktion og administrationen.
• Gennemført projektoplæg til ny malkestald til 500 dyr med tilhørende oplæg til EU-støtte.

2006-2007. Direktør. SIA Azolaji Cukaudzetava. Letland
Svinefarm på 500 årssøer og 1.200 ha planteavl ejet og en gruppe investorer fra Danmark.

Primære Funktion:
• Praktisk ledelse af arbejdsteams bl.a. gennem medarbejdende.
• Varetage salg og indkøb
• Avls styring
• Økonomisk og administrativ ledelse.
Resultater:
• Opbygning af fodersystem
• Produktionsforbedring fra 21 grise per års so til 28.
• Opbygning af klimastald til 800 grise

2002-2006. Teknisk Operatør. Novo Nordisk.
Novo Nordisk er en af verdens førende indenfor diabetesbehandling mm.

Primære Funktion:
• Overvågning af insulinproduktion
• Problemløsning i såvel proces som program eksekvering i proces-styresystem
• Tillidshverv som sikkerhed og medlem af samarbejdsudvalg.
Resultater:
• Disse var mest om teamresultater for gennemførelse af produktion med mindst fejl.

1997-2002. Daglig leder. Maskinfabrik i Litauen.
En virksom som min partner og jeg forsøgte at starte op, men blev overtaget i 2002 ved et ”buy-out”.

Primære Funktion:
• Etablering af produktion og administration
• Økonomisk og produktions ledelse.
• Personaleledelse.
Resultater:
• Fuld funktionsdygtig enhed på alle funktioner.

1987-1997. Fabriksmester. Novo Nordisk.
Primære Funktion:
• Ledelse af forsøgsanlæg for ”Stor skala” produktion.
• Daglig drift af teknik og driftspersonale.
• Udvikling af procesanlægget.
• Gennemførelse af pilot forøg i samarbejde med forskere og kemikere.
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Resultater:
• Etablering af medarbejderstab.
• Deltagelse i projektarbejde
• Indkøb ”Internationalt”.

1979-1987. Operatør og Formand. Novo Nordisk.

•
•

Primære Funktion:
Procesovervågning
Personaleledelse.

Sekundære Erfaringer
Konstabel – Sergent – Oversergent i Hæren, Næstved. (1972-1979).

Uddannelse og Kurser
2017
2017
2017
2017
2010
2006
2005
2004
1996
1993
1992
1991
1983-1985
1976
1976-1977

Opfølgning på sprøjtecertifikat
Vejen som arbejdsplads
EU-chaufførbevis
Gaffeltruck B
Plantebeskyttelse i Landbruget, Sprøjtecertifikat
Lean moduler
System operatør
Afsætning, Marketing
Teamledelse
Organisation
Informationsteknologi
Virksomhedsøkonomi
Den kompetente leder
Instruktør uddannelse
Real Eksamen som voksenuddannelse

Sprog og IT
Dansk som modersmål
Engelsk som andetsprog.
Almindelig bruger pc-Windows Office. Næsgård Markprogram.

Privat
Jeg er fraskilt har voksne børn og en række børnebørn. Er 64 år, opvokset i omegnen af Slagelse. Købte i 2010 et
gammelt hus ved Slagelse som jeg har brugt min fritid på at renovere. Her bor jeg alene, ikke så langt fra mine børn.
En ældre herre måske – men jeg er sund og rask og ønsker at være på arbejdsmarkedet så længe som muligt. Største
frygt er ikke at have noget at tage mig til.
En anden del af mit fritidsliv går med naturoplevelser og riffeljagt på råvildt, sidstnævnte desværre for lidt grundet
arbejde.
Jeg har ret meget praktisk tilgang til livets gøremål. Er lidt af en ”action man” (siger mine børnebørn), der skal ske
noget.
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