PRØV KRÆFTER MED SVINEPRODUKTION I STOR SKALA
Hos Goodvalley arbejder vi hele tiden for at forbedre vores svineproduktion
indenfor vækst, velfærd og bæredygtighed. Lige nu har du muligheden for at blive
en del af et større, engageret og kompetent svineproduktions-team i Polen, som
hver dag arbejder for at forbedre vores resultater i svineproduktionen, der er en
vital del af Goodvalley’s fødevarebrand med egen produktion fra jord til bord.
Vi søger motiverede kolleger til vores svineproduktion som samlet set råder over 25
farme med 24.000 søer og en produktion på 500.000 slagtesvin om året. Her får du,
sammen med andre engagerede danske og polske kolleger, en dagligdag i en
international organisation hvor værktøjer som Lean samt datadrevne løsninger er
en del af hverdagen på farmene.
Vi ved, at en god opstart i virksomheden skaber grobunden for et varende og
værdifuldt samarbejde. Derfor prioriterer vi en lang indkøringsfase for dig, hvor du
over en periode lærer forretningen at kende samt alle arbejdsprocesser og ansatte.
Derfor kan ansvarsområderne sagtens begrænses i begyndelsen af ansættelsen og
gradvist udvides - hvis du og vi ønsker det.
DU…
Er stærk svinefagligt indenfor søer, vækstgrise eller begge dele
Ser muligheder frem for problemer
Har lyst til at lære nyt og sparre med kolleger
Er god til at lære fra dig
Er åben og god til at kommunikere
Er målrettet og fokuseret på at nå og forbedre resultaterne
Har lyst til at arbejde med detaljerne i produktionen
DU FÅR…
Chancen for at afprøve dine evner i en stor produktion
Medansvar for at opnå de bedste resultater
Sparring og udvikling med andre motiverede og dygtige kolleger
Indsigt og andel i produktionsprocesserne i et fødevarebrand med produktion
fra jord til bord
Løn efter kvalifikationer

Fakta
Sprog
Dansk, Engelsk
Produktionstype
Svin: Farestald, Løbestald,
Drægtighedsstald,
Klimastald, Friland,
Slagtesvin, Poltestald,
Opformering, Avl
Stillingstype
Unge/Elever, Medhjælper:
Agroassistent (4 mdr.),
Sæsonmedarbejder,
Landbrugsassistent,
Faglært landmand
Jobstart
Snarest
Arbejdssted
1620 København V, 77320
Przechlewo
Økologisk bedrift
Nej
Arbejdstider
Fuldtid
Bolig tilbydes
Lejlighed/hus
Opslået
03.05.2022
Ansøgningsfrist
Løbende samtale
Job ID
18259

GRIB MULIGHEDEN FOR EN KÆMPE OPLEVELSE OG ET VIGTIG KARRIERE-SKRIDT I EN
INTERNATIONAL FØDEVAREVIRKSOMHED MED DANSKE LANDBRUGSTRADITIONER OG
INTERNATIONAL PRODUKTION.
BLIV EN DEL AF EN ORGANISATION MED STORT FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED,
MEDARBEJDERUDVIKLING OG IMPLEMENTERING AF DATADREVNE LØSNINGER.
Send din ansøgning til
Anne.axelgaard@goodvalley.com
Hvis du har spørgsmål kan du ringe eller skrive til:
Produktionsleder Morten.Noe@goodvalley.com/ +48 537 319 814

