
LANDBRUGETS 
LEDERUDDANNELSER

Produktionsleder
Agrarøkonom

Tag din lederuddannelse på
Landbrugsskolen Sjælland Høng

- ét skridt foran!



Vi har

► Høj faglighed

► Fokus på din udvikling og karriere

► Plads til den enkelte i fællesskabet

► Virkelighedsnær undervisning

Der er fokus på 

► Udvikling af din faglighed

► Økonomi styring

► Din person i rollen som leder

20 UGERS PRODUKTIONSLEDER MED FOKUS PÅ 

FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING AF DIG SOM LEDER

Du får kompetencer indenfor bl.a.

► Dit speciale

► Produktionsøkonomi

► Praktisk personaleledelse

PL giver bl.a. mulighed for at blive

► Driftsleder

► Afdelingsleder

► Agrarøkonomstuderende



Vi har

► Høj faglighed

► Fokus på din udvikling og karriere

► Konstruktivt samarbejde med eksterne

samarbejdspartnere

Der er fokus på 

► Fordybelse i det fagområde der har din 

primære interesse

► Skabe og udvikle et netværk i Danmark

og udlandet

► Tæt kontakt med erhvervslivet

40 UGERS AGRARØKONOM PÅ VEJ MOD DINE 

DRØMME OG MÅL

Du får kompetencer indenfor bl.a.

► Ledelse

► Økonomi og finansering

► Markedsføring

► Dit speciale

Nå dine mål uanset om du ønsker at

► Være selvstændig

► Have job i det primære landbrug

► Have job i følgeerhvervet

► Udvikle en alternativ produktion

► Eller noget helt andet

BASISFAG OG FORDYBELSESSPOR
Basisfagene som alle deltager i

► Virksomhedsudvikling i landbruget

► Landbrugets økonomi og finansiering

► Strategisk virksomhedsledelse og 

personlig lederudvikling i landbruget

► Afsluttende eksamensprojekt

Forbydelsesspor, hvor du vælger retning

► Ejer- og etableringsformer

► Internationale forhold

► Ledelse

► Iværksætter

Mere information 
Studievejleder Anne Birgitte Duus 
abd@rts.dk

Forstander Henrik Jensen 
hej@rts.dk



- ét skridt foran!

Ambitiøs lederuddannelse
► Høj faglighed
► Professionel indstilling til undervisning
► Anerkendende tilgang til eleverne
► Godt samarbejde med erhvervslivet
► Ambitiøse mål

Følg os på Facebook
www.facebook.com/LandbrugsskolenSjaelland

Se mere på www.lssj.dk
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- et skridt foran


