Medhjælper søges til Frijsenborg kyllinger
Medhjælper søges da vi er i gang med at bygge og udvide produktionen, derfor har
vi brug for mere hjælp til den daglige pasning.
Der er ingen krav om tidligere erfaring med kyllinger, da vi gerne oplærer dig i
pasning. Du vil få en spændende arbejdsplads med gode kollegaer, hvor du indgår i
et team som står for den daglige pasning og drift af staldene. Det forventes at du
har styr på planlægning og har god ordenssans samt selvstændighed. Der lægges
stor vægt på punktlighed og ansvar for dyrene.
Det er nødvendigt på grund af telefonvagt, at du ikke bor mere en ca.20-30
minutter væk fra området.
Vi tilbyder dig:
En spændende arbejdsplads og alsidigt job med gode og dygtige kollegaer.
Del af et godt medarbejderteam, som brænder for deres erhverv.
En moderne virksomhed med nyeste teknologi til rådighed indenfor alle
driftsgrene.
Weekendafløsning i kyllingeproduktionen hver 4. weekend.
Indgå i opgaver vedr. halmfyring og bygningsvedligeholdelse mm.
Løn efter kvalifikationer.
Medarbejderbolig nær arbejdspladsen kan tilbydes.

Dine kvali kationer:
Du har gerne tidligere erfaring indenfor produktion af dyr.
Du skal kunne tale engelsk og dansk i tale er en fordel.
Du er ansvarsbevidst og lægger stor vægt på, at dit arbejde bliver ordentligt
færdiggjort.
Du besidder god ordenssans.
Du er loyal og selvstændig.
Du er fleksibel, åben og imødekommende, samt god til at samarbejde.
Du er indforstået med at være fleksibel på arbejdstid, da der kan forekomme
skiftende arbejdstider, når der skal sluttes og indsættes nye kyllinger.
Har kørekort.

Ansøgning:
Er du interesseret i at søge denne spændende stilling, eller mangler yderligere
oplysninger, må du meget gerne kontakte mig Michael Jensen på mobil 20144653.
eller mail Michael@frijsenborg.dk
Send din ansøgning vedlagt CV og dokumentation for evt. uddannelse mærket
”Medhjælper Frijsenborg kyllinger” til Frijsenborg Gods, Linen 62, 8450 Hammel
eller på mail: Michael@frijsenborg.dk
Ansøgningerne behandles løbende.

Frijsenborg og Wedellsborg godser er en moderne og dynamisk Land- og
skovbrugsvirksomhed med i alt ca. 80 ansatte. Virksomheden omfatter ca. 3.000 ha
markbrug, biogas, ca. 6.500 ha skov, kylling produktion, planteskole, jagtvæsen,
samt udlejningsvirksomhed. Avlen afsættes til fremavl og direkte til konsum
gennem eget brand i COOP s butikker. Du kan læse mere på vores hjemmeside –
www.frijsenborg.dk

Fakta
Sprog
Dansk, Engelsk
Produktionstype
Fjerkræ: Kyllinger
Stillingstype
Medhjælper: Ufaglært,
Faglært landmand,
Dyrepasser,
Landbrugsassistent
Jobstart
Snarest
Arbejdssted
8450 Hammel
Weekendarbejde
Hver 4. weekend
Bolig tilbydes
Lejlighed/hus
Opslået
01.10.2021
Ansøgningsfrist
Løbende samtale
Job ID
17691

