Esben Pors Eriksen
Mobil: +45 28 91 69 00
E-mail: esbenporseriksen@gmail.com
Skype: esbenpors

Profil
Mit navn er Esben Pors Eriksen, og jeg er på jagt efter et job som farm manager når
jeg er færdig som jordbrugs teknolog med speciale i ledelse og økonomi ( Agro
Business Maneger) 1. Juli 2018. Mit speciale ligger inden for planteavl og det er med
det jeg har arbejdet i gennem min landbrugs karriere. Jeg har tidligere erfaring fra
Rumænien, Australien og Canada og er klar på mere af udlandet. Jeg kan godt lide at
arbejde med mennesker og få dem til at lykkes, samtidige med at opnåelse af gode
resultater inden for driften.
Alt inde for driftledelse af plante avl har intresse.

Erfaring
ASSISTERENDE DRIFTLEDER - INGLEBY FARMS AND FOREST - LUGOJ RUMÆNIEN — 04/2015 - 09/2016

Her var jeg sammen med en dansker driftleder i spidsen den daglige drift af 6300 ha
plante avl. Hvor vi havde 2 agronomer og 15 traktorfører. Produktionen var primært hvede,
solsikker, rajgræs, majs, sorghum og soja
ELEV - KARSTOFT PLANTEAVL - KOLDING — 02/2014 - 09/2014

Var sammen med chefen primær mand i marken, hvor jeg stod for det meste gødskning,
sprøjtning samt etablering af afgrøder. Ejendommen drev i omegnen af 650 ha med 100
ha rajgræs 150 ha rødsvingel og ellers hvede byg og raps.
ARBEJDER - HIGHLEAZE SEEDS -AUSTRALIEN — 12/2012- 05/2013

1000 ha. hvor der var egen såsæds fabrik med pakkeri. Her blev der fremavlet flere
forskellige sorter af raps, rajgræs og hvede. Hvor jeg stod for høst og sprøjtning.
ARBEJDER - ROCHE FARMING - AUSTRALIEN — 01/2011-06/2011 10/2012 -12/2012

2500 ha dryland cropping, med hvede, dürum, byg, chick peas og lupiner. Dette var også
høst, sprøjtning og såning.
ARBEJDER -GREENTREE FARMING- AUSTRALIEN — 10/2010-12/2010

På det tidspunkt den største hvedeproducent på den sydligehalvkugle med 150.000 ha
ager på 3 ejendomme. Her stod den på høst, som en del af et stort team.
ARBEJDER -PHILIPSDAHL MASKINSTATION- RANDERS — 06/2010-10/2010

Primære opgaver var halmpresning, skårlægning af græs og sprøjtning
PATONS FAMILY FARM- CANADA — 07/2009-12/2009

2500 ha familie drevet landbrug i det centrale Canada, med raps, hvede og byg. Primære
opgave var kørsels af lastbil mark til farm og organisering af siloer/lager opsyn.

Uddannelse
Erhvervsakademi Aarhus - Jordbrugs teknolog - Agro Business Manager - Demitere 2018
Vejlby landbrugskole - speciale planteproduktion — 2015

Helikopter pilot - Chopperline Australien 2012
Værnepligtig i Varde - 2010
STX Vejen gymnasium - 2009

Færdigheder
Kørt meget med GPS, Trimbel, Topcon, Autofarm og John Deere
Sprøjtecertifikat
Teleskolæsstercertifikat
Stort kendskab til Lexion majetærskere 560 til 770
Flydende i Engelsk
Snakker en smule Tysk og Rumænsk

