
       

 

 

 

Hushållningssällskapets och Lantmännens mentorprogram Tillväxt för blivande Agronomer 
och Lantmästare kör nu igång igen efter förra årets succé. Syftet med programmet är att ge 

studenterna en inblick i det arbetsliv som väntar och branschens många möjligheter. 

Genom detta unika samarbete mellan två av branschens största och mest framstående aktörer, 

Hushållningssällskapet och Lantmännen, söker vi nu drivna och affärsorienterade studenter för ett 
spännande mentorprogram berättar Beatrice Ramnerö ansvarig för mentorprogrammet från Lantmännen. 

Sista ansökningsdag är den 31 mars och programmet startar september 2016 och pågår i 12 månader. 
Förutom en gemensam uppstart, två gemensamma träffar med studiebesök och en gemensam 

avslutning, kommer adepterna träffa sin mentor individuellt vid ca åtta tillfällen. Meningen är att adepten 
ska få en inblick i sin mentors dagliga arbete träffarna ska vara av praktisk karaktär där studenten deltar i 

mentorns jobb men också ge tid för gemensam reflektion och erfarenhetsutbyte. 

- Vi erbjuder studenterna en unik möjlighet till inblick i deras stundande arbetsliv. Utifrån intresse och 

utbildning kommer de matchas ihop med någon av våra erfarna medarbetare som blir deras mentor 
säger Hanna Österberg ansvarig för mentorprogrammet för Hushållningssällskapet. 

En av förra årets adepter, Erik Johansson, ekonomagronom, var mycket nöjd med programmet och 
chansen att få en inblick i kommande arbetsliv.  

– Mentorprogrammet gav mig större kunskap om Hushållningssällskapets verksamheter och värdefulla 

kontakter inom både Hushållningssällskapet och Lantmännen. Personligen fick jag en bra inblick i 

tjänsten som rådgivare men fick också chansen att lära mig mer tillämpade saker som SAM-ansökningar 
och LEAN coaching. Tillsammans med erfarenhetsutbytet gjorde det att jag kände mig bättre rustad för 

vad som väntade efter mina avslutade studier tack vare programmet. 

 Totalt kommer sex adepter antas varav tre får en mentor på Lantmännen och tre på 

Hushållningssällskapet. 

För mer information, kontakta: 

Hanna Österberg, Hushållningssällskapet, Telefon: 0708- 32 20 04 

Beatrice Ramnerö, Lantmännen, Telefon 010-556 34 95 

 Fakta/Lantmännen 
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och 
livsmedel. Vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda med verksamheter i ett 20-tal länder och 
omsätter 37 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt 
lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, 
Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra 
ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från 
jord till bord. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan och vi tar ansvar från jord till bord. Läs gärna mer 

på www.lantmannen.se 

Fakta Hushållningssällskapen i Sverige  
Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap med drygt 700 medarbetare som sysslar med rådgivning, utbildning, 
forskning och fältförsök. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid, främst till kunder inom landsbygdens 
näringar. 
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