Ronni Wester Dam – CV

Ronni Wester Dam
Brogårdsvej 12A, 3700 Rønne
Tlf. 4233 4478
E-mail: rwd@live.dk

Uddannelse:
•

Folkeskolens 9. klasse juni 2015, Bornholms Frie Idrætsskole, Nyker

•

EUX-landmand med speciale i planteavl på Dalum Landbrugsskole (færdig juni 2019)

•

Praktik hos Borndal v Simon Holm, malkekvæg og mark

•

Praktik hos Søndergård v HansPeter Sonne, mark og afløsning i klimastald

Kurser mv.:
•

Traktorkørekort juli 2014

•

Knallertkørekort juli 2014

•

2 stk. kurser i første hjælp i forbindelse med kørekort

•

Bilkørekort juli 2016

•

Medicinhåndteringskursus

•

Malkekursus

•

Brandkursus

•

Paragraf 26

•

Svejsekursus

•

Udvidet førstehjælp i forbindelse med landmandsuddannelse

•

Sprøjtecertifikat

•

Ledelseskurser hos LandboUngdom

•

Trailerkørekort

Arbejde:
•

Siden juni 2012 ansat som medhjælp eftermiddage/weekend/ferier hos Borndal I/S (550
malkekøer og markdrift). Derudover tog jeg min første praktik der. Her har jeg passet køer,
malket, strøet hånd/maskine, passet kalve, harvet, tromlet, kørt fra ved majssnitning samt
øvrigt udført mange former for forefaldende arbejdsopgaver, reparation og vedligehold.

•

Arbejdet hos Søndergård ved HansPeter Sonne hovedsageligt som markmand med
afløsning i klimastald.

•

Derudover hjulpet til hos naboer samt på min fars arbejdsplads på først Basnæs Gods siden
Vellensbygård.

Har erfaring med / kendskab til:
•

Mejetærskning

•

Traktorkørsel m vogn – frakørsel halm, skærebordsvogn, gylle, græs, majs, og korn

•

Harve, tromle, strigle, så og pløje

•

Kørsel med forskellige læssemaskiner samt redskaber. (Minilæsser, bobcat, rendegraver,
teleskoplæsser og traktor med frontlæsser)

•

Passe køer og kalve

•

Passe svin til slagt samt kyllinger

•

Passet klimastald, samt vaskning

•

Passet drægtighedsstald

•

Vedligeholdelse af bygninger og maskiner samt vask

•

Strøning

•

GPS-styring - selve opsætning af redskaber og hvilke kørelinjer

•

Sprøjtning af ukrudt

•

Spredning af gødning

Lidt om mig selv:
Jeg hedder Ronni Wester Dam, og er 21 år til juli. Fra jeg blev født til jeg var 11 år boede jeg på et
stort gods med markbrug på Sjælland, hvor min far arbejdede som landmand, men jeg bor nu på
Bornholm hvor min familie kommer fra.
Jeg er vokset op med markbrug, og planteavl, gerne reduceret, er min primære interesse. Selvom
jeg hælder mest til markbrug og maskiner kan jeg også godt være i stalden. Jeg er glad for at lære
nye ting og tager alt til mig som jeg kan!

Jeg er vant til at tage ansvar, har en masse gåpåmod da jeg elsker at lære nye ting. Jeg er lærenem,
mødestabil og altid glad, også selvom der skal arbejdes længe eller mødes tidligt 😉
I min sparsomme fritid deltager jeg gerne i landboungdoms arrangementer og er valgt ind i
bestyrelsen. Jeg kører lidt traktortræk, giver gerne en hånd med, når der skal sættes ting op og
gøres klar. Lidt hockey og fodbold bliver der også tid til.

