Brænder du for at passe køer, være selvstændighed
samt lede medarbejdere i dagligdagen?
Så er du den fodermester vi søger
Vores kvægbedrift ligger mellem Haderslev og Christiansfeld. Bedriften er bemandet med 5 medarbejdere. Besætningen består af 370 SDM køer og 200 kvier. Produktionsanlægget er en løsdriftsstald fra 2009 med en malkestald fra Boumatic 2x14 SBS fast exit. Kvierne er placeret på en anden
ejendom, som passes separat af en medarbejder.
Af tilhørende jord drives der 160 hektar med majs, græs og roer. Markarbejdet udføres med egne
maskiner, undtagen snitning, såning og møgspredning, som varetages af maskinstation. Der bliver
købt resterende foder ind til besætningen via faste aftaler.

Der forventes at du:
•
•
•
•
•
•
•

Har interesse i at arbejde med dyr
Er uddannet inden for faget
Er ansvarsbevidst
Har ordensans
Tager ansvaret for køer- og kalvepasning
Kommunikerer på dansk og engelsk
Kan lede og fordele arbejdsopgaver

Der tilbydes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbejdsopgaver vil være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indberetning til dyreregistrering
Sundhedsrådgivning med dyrlæge
Tilsyn af dyrene
Medicinhåndtering af dyr
Observere for reproduktion
Overblik ved malkning 1 til 2 gange i ugen
Foderplanlægning
Lave arbejdsplan for malkeholdene
Stå for oplæring og instruktion til ansatte
Weekendarbejde hver 3. weekend

Arbejdsvenligt miljø
Frihed under ansvar
Fleksibilitet på arbejdstid
Personlig og faglig udvikling
Hjælp til at finde bolig
Fuldtidsstilling på 37-40 timer om ugen
Ordnede ansættelsesforhold med pension og sundhedsforsikring
Løn efter kvalifikationer

Er du den fodermester vi søger, hører vi gerne fra dig inden d. 12. december 2018.
Send din ansøgning og CV til: jens@vonnetgaard.dk
Der vil være samtaler løbende med kandidater. Der lægges vægt på at få den rette kandidat til
stillingen, ønsket opstart er til d. 1. januar 2019.
Er der spørgsmål til stillingen kan man kontakte Jens Kristian Juul på tlf. 21 24 91 46

