Landbrugsmedarbejder til Mark og
slagtegriseproduktion.
Vi søger en medarbejder til at indgå i det arbejdshold, der primært tager sig af
pasning af marken og slagtegrise.

Fakta
Arbejdsholdet, der mangler en engageret kollega, består af vores driftsleder og re
medarbejdere. Andre kollegaer er vores soholds-driftsleder og tre medarbejdere
samt ejer, som udover det administrative især varetager vedligehold og
sæsonopgaver i markarbejdet.

Vi har et landbrug med full-line produktion på ca. 800 søer samt indkøb af 30 kg grise, og vi dyrker omkring 660 ha med korn, raps og karto er.
Grise og marker er fordelt på ere enheder.

Sprog
Dansk, Engelsk
Produktionstype
Svin: Slagtesvin (35000
Stk.), Planteavl:
Salgsafgrøder (560 ha),
Karto er (100 ha)
Stillingstype
Medhjælper: Faglært
landmand,
Landbrugsassistent,
Ufaglært, Maskinfører
Jobstart
01.12.2021

Både arbejdsåret og den enkelte arbejdsdag byder på variation og alsidighed, men
der er naturligvis også rutineopgaver og sæsonbetonet travlhed. Vi har blandt
andet investeret i to vaskerobotter for at skåne medarbejderene. I højsæsonen vil
der være en del overarbejde med traktorkørsel m.m.

Arbejdssted
6950 Ringkøbing
Økologisk bedrift
Nej
Arbejdstider
Fuldtid

Vi ønsker os en medarbejder, som kan leve op til følgende positive betegnelser:

Weekendarbejde
Hver 3. weekend
Bolig tilbydes
Værelse

Selvstændig, ansvarsfuld, nysgerrig, lærevillig og lærenem og ikke mindst
samarbejdsvillig.

Opslået
12.09.2021
Ansøgningsfrist
Løbende samtale

Vi håber at kunne ansætte en landbrugserfaren voksen med air for traktorkørsel,
grisepasning og overblik. Evner indenfor reparation og vedligehold sætter vi altid
stor pris på.

Det er ikke en elevplads, men vi er indstillet på en vis grad af oplæring i en gren af
arbejdsområdet, hvis du er lige den person, der passer perfekt til vores
arbejdsplads. Hvis dine kvali kationer passer bedre til at udfylde en anderledes
sammensat arbejdsfunktion, er vi villige til at forsøge at omstrukturere
arbejdsopgaverne på bedriften.

Vi lægger vægt på, at vi har medarbejdere, der netop arbejder med hinanden for at
få den bedste arbejds-hverdag for den enkelte og gøre brug af vedkommendes
kompetencer, og for at drive det samlede landbrug så godt som vi evner og med

Job ID
16687

konkrete og ambitiøse resultater for øje.

Vi kan tilbyde varierende arbejdsdage og mulighed for at arbejde selvstændigt og
med stort ansvar. Her er ordnede arbejdsforhold, personale-kantine-kontor og
omklædningsfaciliteter samt en personaleforening, der arrangerer ud ugter m.m.

Vi udvikler både maskinpark og medarbejdere; benytter kurser og konsulenter;
holder øje med vind & vejr og verdens gang; og dermed tilstræber vi at holde grise,
marker og medarbejdere i topform.

Løn efter kvali kationer.
Værelse/hus tilbydes, sammen med tre andre medarbejdere.

