Avlscenter Kauergaard søger elever
Elever til avlscenter i Midtjylland.
Vi søger elever med start omkring 1. januar 2023.

Fakta

En stilling 50/50 stald & mark samt en stilling fuldtid i stalden.

Sprog
Dansk, Engelsk

Hvem er vi?
Avlscenter Kauergaard er et virksomhedslandbrug placeret i Midtjylland, 20 km
nord for Silkeborg. Vi er 20 medarbejdere hvor størstedelen bruger tiden på vores
1.500 avlssøer, som er Dansk Landrace og Duroc. I det nærtliggende landbrugsland,
indenfor en radius af 5 km., driver vi 525 hektar moderne planteavlsbrug pløjefrit.
Vi dyrker primært korn til grisene og raps.
Det forventer vi af dig:
At du har et godt humør, der er med til at gøre os alle glade i hverdagen.
Har lyst til at samarbejde med andre.
At du har lyst til konkurrence, og på den måde være med til at skabe top
resultater.
Det kan du forvente af os:
Et job med ordnede arbejdsforhold, ferie og frihed.
Søde og dygtige kollegaer med let til smil og en hverdag med godt humør.
God oplæring i griseproduktion generelt, samt indblik i international afsætning
af avlsgrise.
En arbejdsplads med medbestemmelse og ansvar.
Hvorfor vælge Avlscenter Kauergaard?
Avlscenter Kauergaard er et moderne virksomhedslandbrug, som konstant sigter
efter morgendagens mere intelligente løsninger. Så her har du muligheden for at
udvikle dig fagligt. Dertil at det vigtigt for os, at du har det godt. Derfor sørger vi for
at klæde dig på til arbejdet og har kantine med drikkevarer og kaffe, hvor der
holdes pause.
Vi tilbyder bolig ved arbejdspladsen, så der er kort afstand på arbejde.
Se mere om os på www.kauergaard.dk eller på vores Facebookside.
Vil du høre mere om elevpladserne og hverdagen på Avlscenter Kauergaard, så
kontakt, Koordinator Marie: Tlf: 40724502 eller mail: marie@kauergaard.dk

Produktionstype
Svin, Planteavl (525
hektar)
Stillingstype
Unge/Elever: Elev før 1.
hovedforløb, Elev efter 1.
hovedforløb, EUX elev før
1. hovedforløb, EUX elev
efter 1. hovedforløb
Jobstart
Snarest
Arbejdssted
8620 Kjellerup, 8620
Kjellerup
Arbejdstider
Fuldtid
Weekendarbejde
Hver 3. weekend
Bolig tilbydes
Værelse
Opslået
03.08.2022
Ansøgningsfrist
Løbende samtale
Job ID
18261

