JAs mission og vision
Mission
• Jordbrugsakademikerne (JA) er foreningen, der organiserer alle med en akademisk uddannelse
inden for jordbrug, natur, miljø, landskab, energi og fødevarer samt faglige specialiseringer i
relation hertil - eksempelvis økonomi og bioteknologi. JA opfatter de studerende på de pågældende
uddannelser som et væsentligt aktiv.
• JA varetager faggruppens interesser i relation til arbejdsmarkedet gennem rådgivning og vejledning
af det enkelte medlem i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold.
• JA er en aktiv medspiller i det enkelte medlems kompetence- og karriereudvikling.
• JA er proaktiv i profileringen af foreningens medlemmer. Herunder markedsføring af deres
generelle og specielle faglige kompetencer.
• JA er aktiv i udviklingen og vedligeholdelsen af faglige fællesskaber.
• De overordnede retningslinjer for JA’s aktiviteter udstikkes af repræsentantskabet. På det grundlag
prioriterer bestyrelsen den løbende indsats, der tilrettelægges i samarbejde med foreningens
sekretariat. De tre udvalg - Forhandlings-, Kompetence- og Profileringsudvalget - agerer på det
grundlag selvstændigt inden for eget område. Samlet udmønter det sig i sekretariatets daglige
indsats.
• JA’s virksomhed finansieres overvejende gennem medlemsbidrag, der ligger på niveau med
tilsvarende organisationers.
Vision
• Jordbrugsakademikerne (JA) vil fortsat spille en væsentlig rolle for medlemmerne i relation til at
sikre den enkeltes økonomiske, arbejds- og karrieremæssige vilkår på et konkurrencebetonet
arbejdsmarked, herunder bidrage til at medlemmernes ”markedsværdi” til stadighed er høj.
• JA ønsker, at alle med en relevant uddannelse inden for de fremtidige jordbrugsakademiske
beskæftigelsesområder kan optages i foreningen. Disse omfatter bl.a. jordbrug, natur, miljø,
landskab, fødevarer og energi samt faglige specialiseringer i relation hertil - eksempelvis forskning,
undervisning og administration.
• JA skal være attraktiv for studerende ved at tilbyde aktiviteter, der tager udgangspunkt i de
studerendes ønsker og behov. Såvel under studietiden som i forbindelse med indtræden på
arbejdsmarkedet.
• JA vil arbejde for, at medlemmerne får en stærk faglig profil inden for fagets kerneområder.
Profileringen retter sig udadtil såvel som indadtil og skal fremme både det generelle faglige
omdømme og standsbevidstheden.
• Rådgivning og vejledning af det enkelte medlem i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold vil
fortsat være JA’s kerneydelse.
• JA vil differentiere sig fra tilsvarende organisationer gennem detailkendskab, nærhed og
engagement, der udmønter sig i en bedre og mere kvalificeret ydelse i forhold til det enkelte
medlem leveret for konkurrencedygtige priser
• Samarbejde og alliancer med andre organisationer, myndigheder og virksomheder skal være med til
at styrke JA’s indsats og konkurrenceevne.
• JA vil fortsat udvikle sin struktur for at gøre sit servicekoncept endnu mere dynamisk.
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