Kvæginteresseret Fodermester/medarbejder søges
Brænder du for at arbejde med køer og skabe resultater i dagligdagen? Er du
målrettet og ikke bange for at tage ansvar? Så er det måske dig vi søger!
Stadegaard er et moderne landbrug med fokus på mælkeproduktion, planteavl og
lidt udlejning. Vi har ca. 160 RDM køer og ca. 300 ha. Gården og hovedparten af
jorden ligger ved Gl.Højen lige 5 km syd for Vejle Centrum.
Vi går meget op en rationel arbejdsgang hvor der bliver tænkt på at gøre tingene så
effektivt og godt som muligt.
Dagligdagen og fokusområder for dig!
Med din kvægfaglighed er dit fokusområde at arbejde med køerne og alt hvad
det indebærer, fx:
Fodring af kvier og kalve og hjælp til afslutning af malkning om morgenen
Stå for at holde ensilage stakker i orden
Skal kunne blande foder til både ungdyr og Køer
Malke om eftermiddagen ca. 9 ud af 14 dage.
Reproduktion
Andet forfaldende arbejde på gården så som vedligehold på bygninger osv.
Din Baggrund:
Du er landbrugsuddannet med speciale indenfor for malkekøer.
Har stor interesse for at arbejde med køer og har en god faglige ballast indenfor
køer og fortsat har stor interesse i at lærer mere om køer.
Erfaring med at passe køerne helt selv i arbejdsweekender.
Dig som menneske :
Du er positiv og glad i hverdagen, og ikke bange for at give den en skalle hvis det
kræves.
Du kan godt lide der er orden i den daglige arbejdsgang og er engageret i
hvordan vi kan gøre det bedre. Ikke er bange for at komme med idéer til nye
måder at gøre tingene på.
Du må gerne have en indre lyst til at tage ansvar i dagligdagen.
Du må også gerne have ambitioner for dig selv i landbruget i fremtiden som
mælkeproducent.
Arbejdstider og dagligdag for dig Udgangspunktet for din arbejdstid er ca. 38-42
timer i ugen.
Dagligdagen i hverdagene starter kl 7, med ca. 2 timers pause til middag og slutter
ca. kl 18.
Arbejde hver anden weekend, men med 4-5 fridage fordelt på 2 uger. Dette er
udgangspunktet, men kan ændres til hver tredje weekend hvis det ønskes.
Løn efter aftale.
Jobstart er 1. maj.
Der er mulighed for leje af bolig, 100 m fra gården.
Lyder dette interessant for dig så kontakt os på Tlf Søren Kring
20 23 30 26 og send gerne din ansøgning og cv på mail.

Fakta
Sprog
Dansk
Minkerfaring
Nej
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Kvæg: Malkekvæg (160
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Stillingstype
Medhjælper: Faglært
landmand
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Økologisk bedrift
Nej
Arbejdstider
Fuldtid
Weekendarbejde
Hver 3. weekend
Bolig tilbydes
Lejlighed/hus
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