Elev søges til
førende avlsbesætning
med Landrace og Duroc
Tiltrædelse: Sommer 2019
Vi søger en elev, som vil lære, hvordan der arbejdes i en avls- og
opformeringsbesætning.
Stillingsbeskrivelse:
• Du indgår i en medarbejderstab på 9 ansatte i soholdet
• Du vil komme igennem alle staldens afdelinger fra farestald til afprøvning af
avlsgrise
• Du vil få mulighed for at afprøve din kunnen og tage ansvar i det daglige
arbejde
Vores
•
•
•
•
•
•

forventninger til dig:
Du er enten på 1. hovedforløb eller EUX-elev, som søger praktik i min. 12 mdr.
Du har interesse i at dygtiggøre dig inden for de forskellige arbejdsopgaver
Du er ansvarsbevidst og nøjagtig
Du er ærlig og har en positiv indgangsvinkel
Du har ikke problemer med tal og bogstaver
Under praktikperioden har du ikke bopæl på en svineejendom eller er
samboende med andre, som passer grise.

Vi tilbyder:
• En spændende elevstilling, hvor du får lov til at vise, hvad du kan
• En arbejdsplads med favorable arbejdsforhold, og jævnlige sociale
arrangementer
• Vejledning og opbakning fra nærmeste leder og produktionsleder
• Et team af dygtige avlsinteresserede kolleger, og som værdsætter humor i
hverdagen
• En virksomhed, som prioriterer høj faglighed
• En virksomhed i udvikling.

Maaling Avl og Opformering er en slægtsgård ejet af Claus og Maria Nittegaard Petersen, en familie med to
piger på hhv. 5 og 7 år. Gården ligger på det smukke Broagerland (6310 Broager).
Maaling Avl og Opformering er en af de kun 23 danske DanBred avlsbesætninger med kontrakt med LFS på
svineavl. Vi har været Danmarks bedste Landrace-avlsbesætning de sidste 5 år! Besætningen inkluderer 950
søer, heraf ca. 160 i hhv. Landrace- og Durocavl, resten i opformering. Den totale arbejdsstyrke består af 14
medarbejdere. Koncernsproget er dansk.
Se mere på vores hjemmeside: www.maaling.com eller på Facebook.
Ansøgninger og CV sendes til: maaling@maaling.com
Vi kan være behjælpelige med at finde bolig.
Spørgsmål vedr. stillingen kan sendes pr. e-mail eller rettes til Maria Nittegaard
Petersen på mobil: 2441 0676
Vi ser frem til at modtage din ansøgning!
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