Ja tak, selvfølgelig skal
jeg være med i netværket
for kun 500 kr. om året

Kontaktperson

Direktør

Få fuldt udbytte
af et netværk

At være ansat som leder på et udenlandsk landbrug er ofte meget anderledes end at arbejde på
et dansk landbrug. Der kan være mange ansatte,
som mangler uddannelse ‑ sprog og kultur er ganske anderledes osv. Det er derfor vigtigt at møde
andre, som står over for samme udfordringer;
nogle at sparre med og nogle at lære af.

M E D A R B E J D E R

- hvorefter jeg modtager opkrævning af foreningens kontingent.

I disse år investeres der i stor stil i udenlanske
landbrug. Investorerne er ofte danske landmænd
samt private investorer. For dig, som er medarbejder i landbruget, giver det nogle helt nye muligheder - muligheder, som ikke var der for bare 5 år
siden.

Foreningen Danish Farmers Abroad medvirker til
at give dig inspiration, netværk og viden, så problemer og udfordringer bliver lettere at takle. Så
prøv et medlemskab, det lønner sig.

Evt. selskab

Land for aktiviteter

Med venlig hilsen

Adresse

Bestyrelsen for Danish Farmers Abroad:
Erik Jantzen (formand)
Lars V. Drescher (næstformand)
Jens Ulrik Tarpgaard
Niels Hjort
Richardt Duus
Jytte Rosenmaj
Bjarne Vest

Postnr. og by

E-mail, kontaktperson

Tlf.

Dato og underskrift

OBS!

(Sæt X)

Vær i øvrigt opmærksom på, at foreningen
også gerne optager dine kolleger til en
meget favorabel pris på kun 500 kr. Så
rekvirer yderligere brochurer eller fortæl
dem, at de kan melde sig ind pr. mail:
info@danishfarmersabroad.dk
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Danish Farmers Abroad • Laangawten 45 • Hinge • DK-8620 Kjellerup
Tlf. +45 2424 2770 • info@danishfarmersabroad.dk
www.danishfarmersabroad.dk

- som du kan føle dig hjemme i ...
Meld dig ind nu - og få alle
fordelene for kun 500 kr.

Som medlem af Danish Farmers Abroad får du
adgang til et suverænt netværk af danske landmænd, kolleger, investorer, selskaber og leverandører til dansk landbrug i udlandet.

Vi skal ikke ligge skjul på, at det vigtigste udbytte,
du får af netværket, er kontakt til ligestillede. Det
vil du få ved deltagelse i foreningens møder og
konferencer.

Men vigtigst af alt: Du bliver selv en del af dette
enestående netværk af landbrugsfolk i alle aldre,
som i uformelle rammer udveksler erfaringer
– og inspirerer og udfordrer hinanden!

For dig som bor og arbejder i udlandet, vil du få
gode muligheder for at skabe et fagligt og socialt
netværk til andre danskere, som arbejder i samme
land.
Du vil 10 gange årligt modtage foreningens
nyhedsbrev, så du er opdateret på, hvad sker,
både der hvor du er og andre steder uden for
Danmark.

Du får således mulighed for at deltage i både
lokale og regionale arrangementer, der har relevans for dig og dine kolleger, ligesom du modtager en række målrettede skriftlige materialer,
som gør det hele lidt nemmere.
Sammen med dit medlemskab følger i øvrigt
kontakt til uddannelsessteder og -institutioner.
Det giver dig naturligvis masser af muligheder for
at få de rigtige kurser og råd om videreuddannelse
- så du fremover ikke alene prøver grænser af,
men oven i købet prøver de rigtige grænser af.

Der er med andre ord ingen grund til at tøve.
Send kuponen i dag og få det fulde udbytte – og
bestil gerne flere brochurer, hvis du har kolleger,
der bør være med i netværket.

Laangawten 45, Hinge, 8620 Kjellerupy

For kun 500 kroner er du
medlem - så slå til nu!
Danish Farmers Abroad
Laan gawten 4 5 , H inge
DK - 8620 Kjellerup

Der er ingen grænser
for dine muligheder

Vi glæder os til at dele et stærkt
socialt og fagligt netværk med dig
på tværs af landegrænser.
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Porto

