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Bred interesse - Base for stor tværfaglighed 



Din karrierevej fra kandidat til din nuværende stilling. 
 
 

Hvilke kompetencer i din biologistudietid bruger du i dit nuværende 
arbejde? 

 
 

Hvilke kompetencer (via efteruddannelse) har du skulle opbygge 
siden studietiden for at udføre dit nuværende arbejde? 

 
 

Hvilke anbefalinger vil du give nuværende biologistuderende for at 
forøger deres jobmuligheder efter endt studium? 
 

Opdrag: Fortæl kort om… 



Ultra-kort om min nuværende stilling 

§ 3-Natursagsbehandler  

– myndighedsperson på fagområdet ”tør natur” 
• Ansøgninger om dispensationer til at ændre naturtilstande 

• ”Er der tale om § 3-natur på mit areal?” 

• Ulovlige tilstandsændringer på § 3-naturområder 

• Feltbesigtigelser af § 3-naturområder året rundt (dog primært maj-september) 
 

GIS-arbejde i relation til natur 

Hjemmeside på naturområdet 

IT-udvikling 

Opdatering af GIS-lag for beskyttede diger 

EU-LIFE-projekt; Genoprening mod højmose 

Løgfrø-overvågning/-registrering 

Naturindholdet til Kommuneplan 

Natur-råd og Grønt Danmarkskort - og meget meget mere 

 

 



Min karrierevej fra cand. til nuværende stilling 

• oktober 2008 - Cand.scient 

– Afd. For biologi , Jens Mogens Olesen og  

DMU Kalø Afd. for Vildbiologi og Biodiversitet, Karsten Laursen 

– Speciale i fødeøkologi og fødesøgningsadfærd hos to arter af vadefugle 

– Dataindsamling i felten, efterår og forår, 3-4 dage hver 14. dag 

 



• oktober 2008 - Cand.scient 

• Februar 2009 - Henvendelse via LinkedIn fra COWI om mulig stilling (netværk) 

• Juni 2009 – 2014 – COWI 

– Stort konsulenthus 

– Miljøvurderinger i forhold til husdyrbrug 

– Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) 

– Natura 2000-konsekvensvurderinger 

– og meget andet 

 

 

 

 

Min karrierevej fra cand. til nuværende stilling 



• oktober 2008 - Cand.scient 

• Februar 2009 - Henvendelse via LinkedIn fra COWI om mulig stilling (netværk) 

• Juni 2009 – 2014 – COWI 

• 2014 – NU – Norddjurs Kommune 

 

 

 

 

Min karrierevej fra cand. til nuværende stilling 



• Bred biologiuddannelse      Faglighed 

– Zoofys     GIS     vildtforvaltning 

– Evolutionær virologi  økotoksikologi   Statistik 

– Populationsøkologi  palæobiologi   …meget mere 

 

• Skoletjenesten Naturhistorisk Museum  Formidling 

• Handicaphjælper       Ikke-biologi 

• 1 semester i udlandet (Svalbard)   Faglighed 

 

• oktober 2008 - Cand.scient     Forskning 

• Februar 2009 - Henvendelse via LinkedIn fra COWI om mulig stilling (netværk) 

• Juni 2009 – 2014 – COWI     delvist myndighedsarbejde 

• Afklaring om retning! Forskning? Formidling? Myndighed? Konsulent? Undervisning? 

• 2014 – NU – Norddjurs Kommune   myndighedsarbejde 

 

Min karrierevej fra cand. til nuværende stilling 



Kompetencer fra studietiden, jeg bruger idag 

• Mit studie afspejler mit brede interessefelt, og er meget bredt 

funderet 

• Ingen egentlige spidskompetencer så som plantebestemmelser, 

vandløbsfauna etc. Men en del om mange emner. 

 

• Evnen at kunne sætte mig ind i et stof, trække brugbar information 

ud af det, og sætte det ind i sammenhæng 

• At kunne stille kritiske spørgsmål til infomations-ophav og -baggrund 

 

• GIS-værktøj 

• Statistik-forståelse 

• Stort fagligt netværk på tværs af årgange 



Efteruddannelse for at kunne være i mit job 
• Man tager en uddannelse for at lære metoder – her med 

biologien som fagligt omdrejningspunkt. Først dérefter skal 

man lære at bruge den – lidt som et kørekort 

 

• Kurser, Sidemands- og egenoplæring i Fag-faglige emner; 

plantebestemmelser, tørvemosser, bladmosser 

• Lovstof på flere fagområder; natur, miljø, VVM, planlov 
– Selve indholdet 

– Opbygningen 

– Regel-afhængigheder 

• Projektstyring 

• Dét at være myndighed 
– Nødvendige vendinger i afgørelser for at det ”holder i retten” – bogstaveligt talt! 

– Folks og virksomheders liv bliver berørt af hvad jeg afgør. 

 



Anbefalinger for at øge jobmuligheder 

• Stol på, at det fag-faglige (selve biologien) sikkert er tilstrækkelig på plads. 

Når der bliver brug for det, er det enkelt at finde tilbage til. 



Anbefalinger for at øge jobmuligheder 

• Stol på, at det fag-faglige (selve biologien) sikkert er tilstrækkelig på plads. 

Når der bliver brug for det, er det enkelt at finde tilbage til. 

• Hold dig opdateret på de områder du allerede har erfaring/interesse 

– Naturmødet (Hirtshals) 

– Biodiversitetssymposiet (AU/KU) 

– DCE-temadage 

– Love, bekendtgørelser, vejledninger 

 



Anbefalinger for at øge jobmuligheder 

• Stol på, at det fag-faglige (selve biologien) sikkert er tilstrækkelig på plads. 

Når der bliver brug for det, er det enkelt at finde tilbage til. 

• Hold dig opdateret på de områder du allerede har erfaring/interesse 

• Tag imod de gratis kurser der udbydes af fagforening/a-kasse/andre steder 

– Mentor-forløb 

– Retorik 

– SEO-optimering 

– Book en karrieresamtale 

– Projektstyring/-ledelse 

– Lovstof 

 

https://dm.dk/din-karriere/karriereservice/karriereraadgivning


Anbefalinger for at øge jobmuligheder 

• Stol på, at det fag-faglige (selve biologien) sikkert er tilstrækkelig på plads. 

Når der bliver brug for det, er det enkelt at finde tilbage til. 

• Hold dig opdateret på de områder du allerede har erfaring/interesse 

• Tag imod de gratis kurser der udbydes af fagforening/a-kasse/andre steder 

• Opdatér og brug aktivt din LinkedIn 

 



Anbefalinger for at øge jobmuligheder 

• Stol på, at det fag-faglige (selve biologien) sikkert er tilstrækkelig på plads. 

Når der bliver brug for det, er det enkelt at finde tilbage til. 

• Hold dig opdateret på de områder du allerede har erfaring/interesse 

• Tag imod de gratis kurser der udbydes af fagforening/a-kasse/andre steder 

• Opdatér og brug aktivt din LinkedIn 

• Søg bredt! 

– Geografisk  Aarhus, Østjylland, Sydsjælland, Thy, Udlandet 

– Retning  Undervisning (gym), Naturformidling (Randers Regnskov, Blå Ugle),  
    Forskning (AU, Edingburgh, Zürich, Lund), Myndighedsarbejde (kommune, 
    Landbrugsstyrelsen, MST), Konsulent, Conservation (løver i Afrika, isbjørne 
    i arktis) 

– Fagligt   Tør natur, vandløb, miljø (affald, forurenet jord, landbrug, spildevand) 

– Ét eller flere jobs på én gang? 

 

 



Anbefalinger for at øge jobmuligheder 

• Stol på, at det fag-faglige (selve biologien) sikkert er tilstrækkelig på plads. 

Når der bliver brug for det, er det enkelt at finde tilbage til. 

• Hold dig opdateret på de områder du allerede har erfaring/interesse 

• Tag imod de gratis kurser der udbydes af fagforening/a-kasse/andre steder 

• Opdatér og brug aktivt din LinkedIn 

• Søg bredt! 

• Brug de muligheder, der ligger i systemerne for at opnå erfaring – ikke 

nødvendigvis for at få en stilling 

– Løntilskud 

– Virksomhedspraktik (OBS! 8 uger som nyuddannet, 4 uger ellers) 

– I de ansøgninger, udvælg nogle faglige interesser. Du behøver ikke at beskrive dem – vi kender 
dem godt. Bare skriv, hvad der interesserer dig, og også gerne om der er en god grund til 
interessen. Og skriv kort om dig som person.  Hold det endelig på MAKS. 1 side! (Gem de 
flersidede ansøgninger til en leder-/chefstilling senere – ellers altid maks. 1 side) 

– Send hellere 15 og håbe på 14 afslag end at sende 3 og regne med 1 afslag. 



Anbefalinger for at øge jobmuligheder 

• Stol på, at det fag-faglige (selve biologien) sikkert er tilstrækkelig på plads. 

Når der bliver brug for det, er det enkelt at finde tilbage til. 

• Hold dig opdateret på de områder du allerede har erfaring/interesse 

• Tag imod de gratis kurser der udbydes af fagforening/a-kasse/andre steder 

• Opdatér og brug aktivt din LinkedIn 

• Søg bredt! 

• Brug de muligheder, der ligger i systemerne for at opnå erfaring – ikke 

nødvendigvis for at få en stilling 

• Henvend dig gerne personligt, og tag det ikke personligt, når virksomheder ikke 
har tid/plads/ønske om/any! om at tage dig ind. 

 



Anbefalinger for at øge jobmuligheder 

• Stol på, at det fag-faglige (selve biologien) sikkert er tilstrækkelig på plads. 

Når der bliver brug for det, er det enkelt at finde tilbage til. 

• Hold dig opdateret på de områder du allerede har erfaring/interesse 

• Tag imod de gratis kurser der udbydes af fagforening/a-kasse/andre steder 

• Opdatér og brug aktivt din LinkedIn 

• Søg bredt! 

• Brug de muligheder, der ligger i systemerne for at opnå erfaring – ikke 

nødvendigvis for at få en stilling 

• Henvend dig gerne personligt, og tag det ikke personligt, når virksomheder ikke 
har tid/plads/ønske om/any! om at tage dig ind. 

• Brug dit netværk 

• Medstuderende, medstuderendes bekendte, ældre studerende, undervisere, families 

netværk, din frækhed (med pli) 

 



Anbefalinger for at øge jobmuligheder 

• Stol på, at det fag-faglige (selve biologien) sikkert er tilstrækkelig på plads. 

Når der bliver brug for det, er det enkelt at finde tilbage til. 

• Hold dig opdateret på de områder du allerede har erfaring/interesse 

• Tag imod de gratis kurser der udbydes af fagforening/a-kasse/andre steder 

• Opdatér og brug aktivt din LinkedIn 

• Søg bredt! 

• Brug de muligheder, der ligger i systemerne for at opnå erfaring – ikke 

nødvendigvis for at få en stilling 

• Henvend dig gerne personligt, og tag det ikke personligt, når virksomheder ikke 
har tid/plads/ønske om/any! om at tage dig ind. 

• Brug dit netværk 

• Husk at leve dit liv  


