Markmedarbejder søges
Efter tilkøb af mere jord søger vi en medarbejder til en nyoprettet stilling med
fokus på markbruget. Vi kommer til at drive 400 hektar med et varierende
sædskifte hvor både grovfoder og salgsafgrøder er vigtige.
Vi tilbyder
Varierende hverdag med markarbejde i sæsonen og vedligeholdelsesarbejde og
andre projekter
Dygtige kolleger
Indflydelse på din arbejdsdag
Vi arbejder med Lean-principper og tavlemøder
Mulighed for personlig udvikling gennem erfagrupper og kurser
En arbejdsplads der er åben for nye idéer og tiltag
Frihed under ansvar, og dermed tillid til at opgaver er veludført
Indsigt i driftsøkonomi
Vi forestiller os
At du vil udføre et godt stykke arbejde
Helhedsorienteret
Har erfaring med kørsel i marken
God sans for vedligehold af maskiner
Ordenssans så vi sammen kan få opbygget et godt værksted

Fakta
Sprog
Dansk
Produktionstype
Kvæg: Malkekvæg (300
Stk.), Planteavl: Grovfoder
(200 ha), Salgsafgrøder
(200 ha)
Stillingstype
Unge/Elever: Elev efter 1.
hovedforløb, EUX elev før
1. hovedforløb, EUX elev
efter 1. hovedforløb,
Medhjælper: Faglært
landmand, Lederstilling:
Produktionsleder,
Agrarøkonom

Med egne maskiner skårlægger vi, vender græs, harver, tromler, sår, sprøjter og
kører fra ved slæt og mejetærskning. Til næste sæson er der indkøbt ny
gødningsspreder med sektionsluk og mulighed for tildelingskort. GPS’en sidder på
de mest benyttede marktraktorer og er blevet et mere og mere vigtigt redskab. Alt
efter dine evner og interesser vil vi sammen nde ud af, hvordan den fremtidige
maskinpark skal se ud.

Jobstart
01.02.2022

Alt i alt er dette en stilling hvor du kan få stor ind ydelse, og hvor vi sammen skal
forme, hvordan vi vil udvikle og optimere vores markbrug.

Weekendarbejde
Hver 3. weekend

Jobstart gerne 1. februar eller når det er muligt for den rette person.

Opslået
02.01.2022

Kontakt

Ansøgningsfrist
Løbende samtale

Har du spørgsmål eller er interesseret i stillingen er du velkommen til at ringe til
Jakob Skov på 61 79 43 87 eller sende en mail på jakob@skovagro.dk.

Arbejdssted
9640 Farsø
Arbejdstider
Fuldtid

Job ID
17896

