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Iben Ibeneza 

Basisoplysninger 

Adresse: Spaniensvej 14, 1453 København K 

E-mail: ibenibeneza@gmail.dk, Telefon: 2728 2930 

Alder: 25 år, Civilstand: Ene  

Resumé 

Snart nyuddannet agronom med interesse for planteproduktion, innovation og nye sunde fødevarer produceret bæredygtigt med fokus på 
kvalitet. Ønsker at gøre en forskel.  

Nysgerrig, modig, kritisk, ansvarsfuld, overblik.  

Faglige kompetencer 

Bred agronomisk viden indenfor planteernæring, kvalitet, miljøhensyn og biodiversitet Analytisk, reflekteret, problemorienteret 
projektarbejde, statistisk kunnen  

 
Uddannelse 

2004-2011  Kandidat i Agronomi ved Københavns Universitet, LIFE Specialeprojekt: ”Samdyrkning af Lupin og Byg”  
  Bacheloropgave: ”Latua Pubiflora; en undersøgelse af indholdsstoffer i en chilensk plante”  
Det kan jeg  Med en kandidat og bachelor i agronomi har jeg stor viden om hvad der sker i krydsfeltet mellemmennesker, natur og  
  miljø, hvad der skal til for at dyrke afgrøder hensynsfuldt og hvilke (i tempereret landbrug og delvist i tropisk) afgrøder 
  der egner sig bedst til dyrkning.  
  Problemorienterede opgaver (ofte skrevet i grupper) har med analytisk tilgang undersøgt landbrugsmæssige   
  problemstillinger; både de samfundsmæssige, sociale og faglige.  
 
Forår 2007  Udvekslingsstudent ved University of Western Sydney, Australien 
  Kurser: Alternative crops, Post Harvest, Nutrition and Health (humans), Wine production  
  Selvstændighed, mod, engelsk kundskaber, nyt perspektiv på Danmark  

Erhvervserfaring 

2009-2011  Københavns Universitet, LIFE, Institut for plantebiologi 
Undervisningsassistent på faget Grundlæggende plantebiologi  

   Formidling, imødekommende, hjælpsom, pålidelig, udadvendt og engageret  
   Viden om planteceller set i tværsnit og funktioner  
   Mikroskopering 
 
2007  Agenda 21 centret Valby (miljøcenter), projektansættelse  

Interviewer  
  Sælger, udadvendt, selvstændig, mod, engagement, miljø 
  Informere husejere i Valby på deres bopæl om ”1 ton mindre CO2”-kampagnen  
 

 

Candportalens kommentarer til Iben Ibenezas cv: 

Dette cv viser, hvordan en naturvidenskabelig kandidat kan vise sin profil, så den afspejler både 
de faglige kompetencer og den person, som besidder dem. 

Cv’et er udarbejdet med det mål at vise en generel profil. Til et mere fagligt specialiseret job er 
det muligt at udelade de mere generelle ting om uddannelse. Her kan man så i stedet lægge vægt 
på en mere personlig faglig profil.  

Læg mærke til skemaet til sidst. Her har Iben opdelt sine fag fra studiet i grupper efter forskellige 
kompetencer. På den måde kan læseren danne sig et overblik over det faglige fundament for en 
given kompetence. Man kan også sætte udvalgte dele af skemaet ind i cv’et.  
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Anden uddannelse 
  

2010  Førstehjælpskursus (7 timer) og kørekort (alm) 

2009  Spansk, 3 ugers privatundervisning i Guatemala 

2009  IAAS Mexico (International Association of Agronomy Students)  
  ”Biodiversity now, food for tomorrow”, 3 ugers seminar 
2009   IAAS Nancy, Frankrig  
  Agroforestry, 1 uges seminar om samdyrkning af træer og afgrøder i nord Europa 
2008   Københavns Universitet  
  Uddannelsespolitisk seminar  
 

Frivilligt arbejde  

• Undervisningsudvalget, medlem i 2008, på institut for Plantebiologi og Bioteknologi: -kritisk, ønsker at gøre en forskel, lade de 
studerende blive hørt.  
• Med i ”Grøn Campus”, en gruppe af studerende, der indkøbte og passede planter til at stå i fællesrummene på KU-LIFE: 
Engageret, ansvar, idealistisk, gøre en forskel, brugerinddragelse, kreativitet  
• Praktisk hjælper ved Klimabundmødet på Agenda 21 center ”Indre By”: hjælpsom, opleve et arrangement indefra, indsigt i 
arrangementsafholdelse.  
• First Contact: mentorordning for udvekslingsstuderende på KU-LIFE: Give en god velkomst til Danmark og København  
 

IT 

IT har indgået som en naturlig del af studiet i skrivning af opgaver. Har i forbindelse med mit speciale desuden bearbejdet mine datasæt 
statistisk meget grundigt.  

• Microsoft Office pakken/ Open Office: Superbruger  
• R (statistik program): Bruger  
• Bedriftløsningen: Kendskab  
 

Sprog 

 
 
 
 

 
Andre oplysninger 

 
 
• Har stor interesse for moderne kunst, elsker at gå til koncerter, være sammen med min familie og tage min nevø på udflugt i 
skoven og klatre i træer.  
• Elsker at rejse og at udforske nye planter, kulturer og madvaner. Har rejst en del alene og synes det er sjovt at møde nye 
mennesker.  
• Dyrker yoga, da det hjælper mig til at slappe af og passe på min krop.  
 

Dansk  Modersmål (Skrift og tale)  
Engelsk  Højt niveau (Skrift og tale)  
Spansk  Middel niveau (Skrift og tale)  
Tysk  Til husbehov (Skrift og tale)  
Fransk  Kendskab  
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Relevante fag inddelt i grupper 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

(BA) = fag taget på bachelordelen i Agronomi 

(MA) = fag taget på kandidatdelen i Agronomi  

Kvalitet Post Harvest (BA) 

Analytiske 

Statistisk dataanalyse 1 + 2 (BA+MA) 

Metode og projektarbejde (BA) [problemorienteret opgaveskrivning] 

Fagets Videnskabsteori (BA) 

Specialet, 45 ECTS (MA) 

Bachelorprojekt 15 ECTS (BA) 

Sociale Qualitative Methods in Agriculture (MA) [interview og PRA metoder] 

Applied Ethnobotany (MA) 

Ernæring Nutrition and Health of humans (BA) 

Agronomi 

Agroforestry (MA) 

Applied Plant Nutrition (MA) 

Afgrødelære (BA) 

Jord, vand og planter (BA) 

Crop Production, Decision Support systems and Management (MA) 

Jordbrugsbedriften: Produktion, miljø og natur (BA) 

Wine production (BA) 

Skadedyr og sygdomme 
Biological Control of Pests (MA) 

Pests and Beneficials of Arable Fields (BA) 

Plant Diseases (BA) 

Planteopbygning 
Plant Ecophysiology (MA) 

Planters fysiologi og anatomi (BA) 

Cellebiologi (BA) 

Botanik 

Applied Ethnobotany (MA) 

Herbarium (BA) 

Dyrkede planter: variation og fylogeni (BA) 

Almen landbrugsbotanik (BA) 

Forædling Plant Breeding (MA) 

Conservation and Management of Genetic Resources (MA) 

Kemiske Biokemi 1 (BA) 

Kemi 1 + 2 (BA) 


