Har du lyst til at få farmer-livet ind under huden?
Er du under uddannelse og mangler du en elevplads? Vi er på udkig efter
nysgerrige elever, der vil lære og blive dygtige landmænd. Vores kommende elev(er)
trives med lugten af gris og har måske lyst til at køre John Deere.
Hvem er vi?
Mogensgaard er et landbrug placeret 5 kilometer vest fra Ringkøbing – i smørhullet
mellem hav og fjord. Vi har 20 medarbejdere fordelt på 3 teams, og vi producerer
1.700 årssøer som full-line produktion. Vi vil gerne bidrage til at uddanne
fremtidens landmænd, og derfor søger vi løbende elever, der kan passe ind i vores
produktion.
Om jobbet
Som elev på Mogensgaard er mulighederne for arbejdsopgaver mange. Primært har
vi brug for elever i vores stalde, men der kan også være mulighed for at prøve livet
som markmand af (her er det vigtigt, at du er indforstået med, at vi er gule og
grønne helt ind i hjertet). Du vil indgå i et af vores teams af kompetente
medarbejdere, der hjælper og guider dig i det daglige arbejde. Uanset om du har
arbejdet på en gård tidligere eller ej, er vi interesserede i at høre fra dig. Det er
lysten til at lære, der skal drive dig mod Søndervig Landevej.
Hvorfor vælge Mogensgaard?
Det er vigtigt for os, at du har det godt. Vi tilbyder derfor formiddagskaffe og
frokost sammen med det øvrige personale hver dag. Mangler du et sted at bo,
nder vi et sted. Vi sørger selvfølgelig også for at klæde dig på til jobbet, så du kan
arbejde trygt og sikkert. Vi har en aktiv, medarbejderdreven personaleforening, som
giver mulighed for alt fra sejltur på Ringkøbing Fjord til høstfest og faglige
ud ugter. Sådan kommer du til at lære dine kolleger med forskellige nationaliteter
at kende – også uden for arbejdet på gården. Vil tilbyder løn efter overenskomst.
Hvem er du?
Du er elev på landbrugsuddannelsen
Du er nysgerrig, og du tør lave fejl (... og lære af dem)
-

Du er samarbejdsvillig men tager også ansvar for egne opgaver.

-

Du er imødekommende, ærlig og har lyst til at lære os alle at kende.

Kan du se dig selv hos os?
Så send en kortfattet ansøgning og CV til asgerkrogsgaard@mail.dk, eller ring til
vores helt egen blæksprutte Dorthe Krogsgaard (+45 97325511).
Vi glæder os til at høre fra dig.
Nysgerrig? Tjek os ud på Facebook-siden ”Mogensgaard”.
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