Slagelse den 12. marts 2019

Er du vores nye selvkørende landbrugsmedarbejder?
Har du læst overskriften og er du blevet nysgerrig, så skal du absolut læse videre. For så er det måske dig, som vi mangler på
vores nicheproduktion, Tøvestensgaardens Øko Produktionen. Her har vi 70 malkekøer, der skal malkes morgen og eftermiddag i en dobbelt 10’er malkestald, vi arbejder lige nu på at nå op på 100 malkekøer inden for det næste år. Udover køerne er
der ligeledes et opdræt på 65. Økoproduktionen leverer mælk til Naturmælk og køerne fodres med grovfoder, som primært består af hø fra de omkringliggende enge og afgræsning. Økoproduktionen er en nicheproduktion under Tøvestensgaarden, der
ligger lidt uden for Hejninge. Her har vi 280 malkekøer, som leverer konventionel mælk til Arla gården samt et opdræt på 250.
Arbejdsdagen for vores nye kollega
Er du vores nye kollega, så vil din arbejdsdag starte med morgenmalkningen, som begynder klokken 05.00. Du skal være indstillet på, at der også kan forekomme malkning på enkelte eftermiddage. Derudover vil du få ansvar for fodring, pasning af opdræt og kalve samt forfaldent arbejde på begge gårde. Det forfaldende arbejde vil du udføre i samarbejde med dine kollegaer.
Det betyder også, at du bliver en del af en enhed, hvor der er en plads til at udvikle større og mindre ideer og tænke ud af boksen.

Vi forventer af dig, at du er:
Landbrugsuddannet eller har anden relevant erhvervserfaring
Selvkørende, struktureret og kan planlægge din egen dag
Indstillet på at arbejde hver anden weekend
En kollega der bidrager med godt humør
Interesseret for kvæg og har et naturligt fokus på dyrevelfærd i dagligdagen
Klar til at starte senest 30 juni.
Vi kan tilbyde dig:
Løn efter kvalifikationer
37 timers arbejdsuge.
Et arbejdsmiljø hvor du, sammen med 5 nye kollegaer, bliver en del af en hverdag, hvor der er
plads høj faglighed, et hjerteligt grin og humoristiske indslag over morgenkaffen
Vil du søge jobbet, eller har du nogle spørgsmål?
Så skal du ikke sende en ansøgning eller en mail, du skal derimod skynde dig at ringe til Michael Andersen
på: 23 82 98 04. Vi holder løbende samtaler.
Sidst skal du vide, at dit primære arbejdssted bliver:
Tøvestensgaardens Øko Produktion
Mærskvejen 8, 4241 Vemmelev
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