Medhjælper / Markmand
Lille Hejbøl søger medhjælper pr. 1/3 2019 eller efter aftale
Medhjælper søges til 75% mark og 25% vedligehold/stald
På Lille Hejbøl drives der ca.300 hektar + yderligere ca. 250 hektar i fællesskab med
nabo. Det hele drives konventionelt med korn og raps. Alt i marken drives med
egne maskiner (maskinfællesskab med nabo) Og alt halm bjerges hjem. På gården
er der en produktion med ca. 450 årssøer med salg af ca 12.000 30 kg grise samt
3.000 7 kg grise. Der er en produktion af buræg med 113.000 høner samt en
opdrætterstald hvor der opdrættes af ca. 200.000 hønniker.
Der vil i 2019 foregå en større ombygning af hønseriet til skrabeæg.
Der er ca. 7 ansatte + 8 ungarbejdere til bla. æggepakning i weekenden samt
forefaldende arbejde.
Vi kan tilbyde:
Selvstændighed
Løn efter kvalifikationer
Pensionsordning
Fri arbejdstøj
Daglig samling ” kaffepause med morgenmad”
Friske kollegaer og en god tone
Gode faciliter og lokaler
God arbejdsmiljø med bla. moderne værksted
At du kan tage ansvar
Vi forventer:
Er min 18-20 år
Har kørekort til Bil og Traktor
Har sprøjtebevis
Ordenssans og punklighed
Kan arbejde selvstændig samt samarbejde med andre
At du har forståelse for længere arbejdsdage i sæsoner
Tale, skrive og forstå dansk
Har kendskab til maskiner
At du har hænderne skruet godt på i et værksted
Har gå på mod
At du kan hjælpe til med pasning af kyllinger, samt med flytningen af høns og
kyllinger
Har egen bolig
Evt. afløse i hønseri hver 3. weekend
Lyder det som noget for dig? Så send en mail med lidt om dig selv samt dit CV til
os.

Fakta
Sprog
Dansk
Produktionstype
Planteavl: Salgsafgrøder
(300 ha), Fjerkræ: Høns
(113000 Stk.), Kyllinger
(200000 Stk.), Kalkuner,
Ænder, Svin: Farestald
(450 søer), Klimastald
Stillingstype
Medhjælper: Faglært
landmand, Maskinfører,
Ufaglært
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