Rutineret stald og forsøgsmedarbejder, AU-Foulum
Rutineret stald og forsøgsmedarbejder ved Danmarks Kvægforskningscenter, AUFoulum
Ved Danmarks Kvægforskningscenter, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus
Universitet (AU), har vi brug for en ny stald og forsøgsmedarbejder. Den ugentlige
arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer. Timerne omfatter fast weekendvagt hver 3.
weekend.
Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) gennemfører forsøg med kvæg – primært
malkekøer og kalve og har en besætning på ca. 260 køer med opdræt. Derudover
har vi 10-20 intensive køer, der er stulerede, og som er opstaldet i en særskilt
afdeling.
Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) har nyere forsøgsfaciliteter, og du vil derfor
komme til at arbejde i topmoderne og tidssvarende rammer og blive en del af en
spændende fremtid. Du vil få ca. 20 engagerede kollegaer, der alle arbejder med
pasning af kvæg og forsøg.

Vi forventer
At du har en relevant uddannelse som eksempelvis landmand
At du har erfaring i forhold til pasning af malkekøer og opdræt heraf
At du har lyst til, at arbejde med forsøg og de krav det stiller til præcision og
registrering
At du har lyst og evne til at arbejde med drift og vedligehold af tekniske
installationer
At du er ansvarsbevist, selvstændig og motiveret
At du har forståelse for vigtigheden af præcision
At du kan bevare overblikket og have mange bolde i luften
At du er serviceminded og løsningsorienteret
At du har erfaring med og flair for, at anvende diverse maskiner,
herunder teleskoplæsser, traktor, minilæsser mm.
At du har et godt kendskab til IT
At du kan begå dig på engelsk
At du er engageret og tager ansvar for egen læring, er god til at arbejde i
teams, viser gå på mod og ikke mindst – har et godt humør

Opgaver
Du vil primært være beskæftiget med;
Deltage i udførelse af diverse driftsrelaterede forsøgsopgaver.
Udfodring af forsøgsfoder samt daglig rengøring og vedligehold af foderkasser til
registrering af køernes foderoptagelse.
Medvirke til opbygning og nedtagning af forskellige forsøgsopstillinger i stalde.
Løbende vedligeholdelsesopgaver samt øvrige forefaldende driftsopgaver.
Weekendarbejde og afløsning i kostald, herunder malkning og pasning af køer.
Du vil skulle indgå i den samlede vagtplan, hvilket omfatter fast weekendvagt hver
3. weekend. Da der gennemføres forsøg, er der særlige krav om registrering og krav
om ensartede procedurer.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Burrehøjvej 49, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus
Universitet med tilhørende institutioner.

Yderligere information

Fakta
Produktionstype
Kvæg
Stillingstype
Medhjælper
Jobstart
02.08.2021
Arbejdssted
8830 Tjele
Arbejdstider
Fuldtid
Weekendarbejde
Hver 3. weekend
Opslået
10.06.2021
Ansøgningsfrist
25.06.2021
Job ID
17516

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftsleder
Allan Mikkelsen, mobil 2066 3000.
Du kan læse mere om Institut for Husdyrvidenskab på: http://anis.au.dk og
Danmarks Kvægforskning på https://anis.au.dk/danmarks-kvaegforskningscenter/.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og
den relevante organisation.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og
ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og
diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.
Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås
under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

