Dygtig kollega til vores team i farestalden
Vi tilbyder en særdeles attraktiv og eksibel stilling, hvor du får mulighed for at
udvikle dig fagligt og sparre med gode kollegaer. Der er frihed til at deltage i kurser
og erfagruppe således fagligheden holdes højt. Du vil få en arbejdsplads hvor vi
løfter opgaverne i ok, i nyere og velindrettede stalde.
Vi har et godt og motiverende arbejdsmiljø, hvor ere af medarbejderne har været
ansat i en årrække. Det er vigtigt at vores medarbejdere trives, for det giver en
sjovere arbejdsdag. Vi har store ambitioner og går op i kvalitetsarbejde, som giver
topresultater.
Du vil sammen med teamet passe de 1100 søer og tilhørende grise i den ene af
vore farestalde, imens gode kollegaer sørger for opgaverne med at vaske, fravænne
grise, og ytte søer. Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer mandag til fredag og du
har fri hver weekend.
Vi har en dygtig pedel ansat og holder derfor et højt vedligeholdelsesniveau, så du
kommer ikke til at bruge din tid på reparation og vedligehold.
Du vil matche os hvis du……
har god erfaring med at passe søer og smågrise i farestalden
motiveres af at skabe gode resultater
brænder for samarbejde i en konstruktiv teamkultur
er arbejdsom og engageret
har god fysik
har godt humør
er dansk- og engelsktalende på det praktiske plan
Vores fælles mission er at fremavle sunde og stærke smågrise.
Vi holder et skarpt fokus på høj trivsel, - både for medarbejdere og grise. Vores
vigtigste værdier er frihed under ansvar samt orden og ordentlighed.
Lyder jobbet som noget for dig, så send os din motiverede ansøgning og dit CV
allerede i dag på drift@propork.dk
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Teamleder
Christina Skelmose Jørgensen 23204245
Jobstart 1.september eller efter aftale. Samtaler afholdes løbende.

Fakta
Sprog
Dansk, Engelsk
Produktionstype
Svin: Farestald (2250 søer)
Stillingstype
Medhjælper: Faglært
landmand, Lederstilling:
Fodermester,
Unge/Elever: Elev efter 1.
hovedforløb
Jobstart
01.09.2022
Arbejdssted
6818 Årre, 6818 Årre
Arbejdstider
Fuldtid
Opslået
05.08.2022
Ansøgningsfrist
Løbende samtale
Job ID
18276

