Dygtig og engageret driftsleder søges
Vi søger en ansvarsbevidst driftsleder til vores svineproduktion, da vores nyansatte driftsleder
har fået et tilbud, han ikke kunne sige nej til, og har valgt at blive selvstændig. Vi søger en
driftsleder, som kan tage ansvaret for vores svineproduktion på 330 årssøer og 10.000
smågrise. Vi har løbende skolens elever med i stalden, og derfor vil arbejdet også bestå af
vejledning og undervisning af eleverne.
Du kommer til at indgå i et større landbrugsteam, bestående af folk fra svine- og kostald samt
markbrug.
Gråsten Landbrugsskole har et elevtal på omkring 200 årselever og tilbyder
landbrugsuddannelsen. Landbruget består udover svineproduktionen af 200 årskøer, 235 ha
planteavl og en mindre ægproduktion.
Vi er et moderne landbrug med stor fokus på udvikling og optimering. I 2020 fik vi monteret et
multifasefodringsanlæg i klimastaldene. Med vores tilknytning til landbrugsskolen er det vigtigt,
at vi konstant udvikler på vores produktionsgrene. Til efteråret 2021 kommer der 4 nye Nedap
transpondere i drægtighedsstalden. Med de nye transpondere, vil vi som nogle af de første i
Danmark have muligheden for at fasefodre de drægtige søer.
Gråsten Landbrugsskole ligger 2 km uden for Gråsten by og 12 km fra Sønderborg.
Vi forventer:
At du har interesse i at arbejde med søer,
smågrise og skolens elever
At du er ansvarsbevidst og kan tage egne
beslutninger
At du har ordenssans
At du er god til at samarbejde og kan indgå
i et team
At du er mødestabil og har gåpåmod

Vi tilbyder:
En arbejdsplads, hvor der er mulighed for
ansvar
Gode staldforhold
Et sted hvor vi kontant forsøger at udvikle
Varierende arbejdsopgaver
Gode kollegaer
Være en del af et spændende landbrugsteam
Kost og behjælpelig med logi

Arbejdstid: 37 timer pr. uge og hver 3 weekend.
Har jobbet fanget din interesse, så kontakt gerne Anders
Ebbesen på:
Mail: aoe@gl.dk eller tlf.: +45 28126436
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