Medarbejder til løbe drægtighedsstald med
topresultater

"Min familie og jeg trives med at være selvstændige med fokus på at drive og udvikle
produktionen sammen med medarbejderne"
Havmosegård søger medarbejder til løbe- drægtighedsstald:
Havmosegård er en moderne og effektiv svineproduktion med 1060 søer i kombineret løbe- og
drægtighedsstald med 1 ædeboks pr. so. Produktionsresultaterne er i top med 37 grise pr.
årsso og vi arbejder hele tiden med optimering af resultater og økonomi i svineproduktionen.
Vi er 3 faste medarbejdere og 2 Danske elever.
Vi søger en faglært landmand til løbe- drægtighedsstald. Du har erfaring med svineproduktion,
og brænder for arbejdet i en svinebesætning med topresultater. Vi sørger for oplæring. Du er
god til systematik, har ordenssans, et højt ambitionsniveau og lyst til at skabe og fastholde
resultater på højt niveau, sammen med teamet. Du bliver ansvarlig for løbedrægtighedsstalden.
Jobbet er en fast stilling.
Vi arbejder 37 timer pr. uge, incl. Pasning hver 3. weekend og helligdage. Der er mulighed for
bolig tæt på arbejdspladsen. Arbejdspladsen ligger på Østlolland - Statshusvej 7, 4862
Guldborg – 10 minutters kørsel fra motorvej. Nærmeste større byer er Sakskøbing og
Nykøbing F.
Yderligere oplysninger hos Jesper Tambour på tlf. 40 60 21 83
– eller send ansøgning på mail: jesper@havmosegaard.dk – snarest.
Jobstart: Snarest eller efter aftale. Ansøgningerne vil blive vurderet løbende.
Havmosegård:
Vi hedder Birgitte og Jesper Tambour. Vi er 2. generation på gården og bor sammen med vores 3 børn,
Laura, Jonas og Sofie på naboejendommen. Stalden på Havmosegård stod færdig i 2013 og har plads til
1.060 søer. Søerne giver tilsammen ca. 37.500 smågrise om året. Vi sælger de fleste videre til
slagtesvineproducenter, når de vejer 7,7 kilo. Vi producerer selv ca. 5.500 slagtesvin på 110 kilo om
året. Dem sælger vi til Danish Crown. Vi har 7 ansatte der hjælper i mark, stalde og kontor.
Der hører 290 hektar til produktionen, som dyrkes med sukkerroer, græsfrø og foderafgrøder. Vi holder
af livet som selvstændige og trives med at udvikle virksomheden i samarbejde med vore medarbejdere.

