Søger fodermester/medhjælper
Vi søger en fodermester eller medhjælper til den daglige pasning af 220 økologiske
søer på friland. Det er en fuldtidsstilling fra 7 – 16 og hver anden weekend som det
er lige nu. Arbejdstiden og weekender kan tilpasses efter ønske.
Tiltrædelse hurtigst muligt eller senest 1. februar
Vi søger en medarbejder til svineproduktionen, da vores nuværende medhjælper
gennem 2 år har søgt nye udfordringer. Det er et meget alsidigt arbejde, ude i det
fri, som består af daglig fodring og pasning af søer i faremarken, med håndtering af
faringer og de nyfødte grise. Fravænning af grise og løbning af søer, ligesom i andre
svineproduktioner, vi kører med 3 ugers holddrift. Strø grise med strømaskine, køre
vand når det fryser eller om sommeren til sølehuller ved søerne. Der laves også
hegn til nye folde og slås græs med græstrimmer og minilæsser om sommeren.
Den fodermester/medhjælper vi søger, behøver ikke at have erfaring med økogrise, men det er et plus at have kendskab til grise. Ønsker du helt nye
udfordringer, kan du sagtens være den rette medarbejder til jobbet. Det kræver
blot et godt argument for, at ville prøve denne produktionsform, så tilbyder vi
oplæring og nødvendige kurser.
Vi forventer, at du:
er stabil og pligtopfyldende
kan tage initiativ og arbejde selvstændig
kan lide at arbejde med dyr
er rolig og tålmodig med grisene
kan lide at arbejde ude
kan køre traktor
har kørekort til bil eller traktor
er omhyggelig og struktureret
er positiv indstillet overfor nye opgave og i samarbejdet med andre
kan dansk i tale og på skrift

Fakta
Sprog
Dansk
Produktionstype
Svin: Friland
Stillingstype
Medhjælper: Faglært
landmand,
Landbrugsassistent,
Ufaglært, Lederstilling:
Fodermester,
Produktionsleder, Afd.
leder
Jobstart
Snarest
Arbejdssted
7660 Bækmarksbro
Økologisk bedrift
Ja
Arbejdstider
Fuldtid

Vi tilbyder:
en spændende arbejdsplads i udvikling
alsidige arbejdsopgaver ved grisene
pt med fuld kost i arbejdstiden
frihed under ansvar i forhold til arbejdstider og opgaver

Weekendarbejde
Hver 2. weekend

Løn
Du bliver a ønnet efter kvali kationer

Ansøgningsfrist
Løbende samtale

Du er meget velkommen til at kontakte Kristian Øgendahl tlf. 22519835, hvis du har
spørgsmål.

Job ID
16536

Vi glæder os til at modtage din ansøgning eller et opkald.
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