
Mojn 

Mit navn er Oliver O. Vanner, jeg er 23 år, kommer fra Als i det sønderjyske og jeg leder efter en 

praktikplads.  

På nuværende tidspunkt er jeg studerende på Erhvervsakadamiet Aarhus, hvor jeg læser Jordbrugsteknolog 

- Agro business manager. Det er en uddannelse med fokus på ledelse og økonomi indenfor 

jordbrugssektoren. I den forbindelse skal jeg fra midten af februar i 8 ugers praktik, hvilket jeg godt kunne 

tænke mig at afholde i udlandet.  

Jeg er primært interesseret i planteavl og ledelse og vil derfor gerne, at min praktik primært kommer til at 

omhandle det. Samtidig er jeg meget interesseret i klima, bæredygtighed og generelt den grønne udvikling, 

og vil gerne ud og se hvordan andre lande håndterer denne udfordring i deres planteavl. 

Jeg har rejst et par gange, en enkelt tur til New Zealand og selvfølgelig den obligatoriske tur til Australien 

for at høste. Jeg kan godt lide at køre traktor og mejetærsker, men det er ikke det min praktik skal handle 

om.  

Jeg søger en praktikplads hvor jeg kan få lov at være med/følge både den daglig ledelse, og når de større 

beslutninger skal tages i forhold til fx investeringer osv.  

Hvis i kunne tænke jeg at have en ung frisk fyr i praktik, så tøv ikke med at kontakte mig, alt har interesse. 

Mit CV finder i på næste side. 

 
Navn: Oliver O. Vanner 

Mail: Olivervanner@live.dk 

Mobil: +45 29 91 37 24 
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Oliver Oksen Vanner 

 

Sprog  

Personlige kompetencer 

• Selvstændig og fleksibel 

• Altid positive, også når det går 

stærk 

• Ambitiøs og handlekraftig 

• Kan håndtere flere ting på 

samme tid 

• Resultatorienteret  

 

Erfaring  

2020 – 2021     Frydenlund – Slagtesvin og planteavlsejendom 
  Markmand og afløser/weekendarbejde i stalden  

Reference: Thomas Jakobsen, mail: thj_thj@hotmail.com  
Mobil: +45 26 14 07 10 

 
2019 – 2020   Høstmedhjælper I Australien 

2 Måneders høst 
  6 Ugers roadtrip 
 
2018 – 2019  Praktik i New Zealand 
 3 Måneder på en mælkeproduktion  
 3 Måneder ved en maskinstation  
 
2016 – 2017  Østerlundgård 

 Elev på en mælkeproduktion, arbejdede både i stald og 

mark 

 

2012 – d.d.  Tage Petersen 

Fritidsjob – Fuldtid i sæson  

 Reference, Mail: tage@tp-agro.dk Mobile: +45 61 36 60 22 

 

2021 –2023 Erhvervsakademi Aarhus  

Jordbrugsteknolog - Agro business manager  

Er på 3. semester 

 
2015 – 2019 Gråsten Landbrugsskole  

EUX student – speciale I planter  

  

2014 – 2015 Bråskovgaard Efterskole 

 9. klasse  

 

 

Uddannelse  

• Dansk – Flydende (modersmål) 

• Engelsk - Middel   

 

 

 16. juli 1999 

 
I min fritid spiller jeg fodbold og arrangerer underholdningsarrangementer 

for fodboldklubben. Jeg har altid fuld af energi og elsker at have mange bolde 

i luften.  

Faglige kompetencer 

• Rutineret traktor- og 

mejetærskerpilot 

• Erfaring med planteavl, herved 

planlægning og udføring af 

diverse opgaver 

• Erfaring med pasning af 

slagtesvin 

 

lak Fritid  

Min fritid burger jeg sammen med venner og familie, fester og arbejder. Jeg 

brygger øl med min far og bror en gang i mellem. Kan godt lide at holde mig i 

god fysisk form, motionere og går i fitness når jeg kan komme til det. 

 

Personlig profil: 

Som Person er jeg kendetegnet ved at være hjælpsom, ansvarlig, tålmodig 

og samvittighedsfuld. Jeg er god til at samarbejde, sige min mening og har 

en god situationsfornemmelse. Jeg er nysgerrig og meget interesseret i 

nye løsninger der kan optimere planteavl, både i forhold til udbytter, 

kvalitet og bæredygtighed. 
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