Moderne landbrug med 450 ha søger medarbejder
Har du evnen til at se muligheder og tage selvstændige beslutninger i en aktiv
hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver? Og vil du være en del af en
familie virksomhed i vækst med et uformelt arbejdsmiljø? Så er du måske vores
nye "all-round" medarbejder.
Thomasminde er en moderne landbrugsvirksomhed indenfor produktion af
galtgrise 7-110kg, græs- og havefrø samt kornavl både konventionel og økologisk på
ca. 450 ha.
Vores virksomhed er beliggende i Pjedsted mellem Fredericia og Vejle. Herudover
drives mindre produktion af frilandsgrise med egen gårdbutik og salg.
I markdriften tages udgangspunkt i præcisionslandbrug hvorfor brugen af GPS,
tildelingskort mv. er en naturlig del af hverdagen.
En afvekslende hverdag
Med afsæt i din faglige og praktiske tilgang vil du være med til at sikre en god
hverdag på gården ved at løse forskellige opgaver.
• Kørsel af maskiner i marken.
• Have teknisk snilde i forhold til en moderne og alsidig maskinpark,
hvor vi udfører mange mindre opgaver på eget værksted.
• Vedligehold af bygninger, tørrerier, foderanlæg mv.
• Generelt lyst og air for ordentlighed både menneskeligt og
fagligt.
Din baggrund
Du kommer formentlig ud af et andet job i landbruget, hvor du har tilegnet dig
erfaring samt teoretisk og praktisk viden om moderne landbrugsdrift. Du har air
for de mange forskellige daglige gøremål og med din hænder skruet godt på sikre
du at tingene lykkes i samarbejde med dine kollegaer.
Dig som person
Du er en glad og ihærdig person, som ser en udfordring i at kunne være med til i
fællesskab at optimere den daglige drift af gården.
Vil du med på holdet?
Du får et spændende og alsidigt job med mulighed for faglig og menneskelig
udvikling på en arbejdsplads hvor der er plads til at nørde og gå i dybden, så vi
lykkes både fagligt og økonomisk.
Vi taler dansk.
Vi tilbyder gode og ordnede ansættelsesforhold og en løn, der modsvarer kravene
til jobbet og dine kvali kationer.
Vi kan være behjælpelig med bolig.
Du søger stillingen ved at sende CV og motiveret ansøgning til
Thomasminde@thminde.dk
Vi behandler ansøgninger løbende, og jobstart er snarest. Alle henvendelser
behandles fortroligt.
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Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte Håkon Ladegaard
Jensen på
tlf. + 45 28 44 46 08
Se mere om os på Facebook - Thomasminde Gl. Pjedsted

