Fodermester til sohold på Helnæs

Vi har travlt i stalden, derfor søger vi en fodermester, som gerne vil være en del af teamet
omkring vores sohold.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

en spændende stilling med udfordringer og ansvar
et team af dygtige kolleger. Vi er tre mand i stalden plus ejer og lejlighedsvis markmand
mulighed for sparring med dyrlæge og konsulenter
mulighed for at deltage i ERFA gruppe
et spændende produktionsanlæg med mangeartede opgaver

Du har:
•
•
•
•
•
•
•

et godt kendskab til sohold med smågriseproduktion
gode evner til at skabe overblik og struktur i din arbejdsdag
en rolig og respektfuld omgang med dyr og mennesker
kommunikationsevner som går godt i spænd med at arbejde som et team og lyst til at
oplære vores elev
positiv energi, som gør at du har lysten til at gå foran og fastholde et godt fagligt og socialt
arbejdsmiljø på en humørfyldt facon
nysgerrigheden efter hele tiden at optimere på produktionsresultater
godt styr på de daglige registreringer i soholdet

Vi lægger vægt på at samles hver morgen kl. 9-9:30. På den måde sikrer vi, at vi hver især er
opdateret på hinandens opgaver og kan nå vores mål for arbejdsdagen. Vi holder tavlemøde en
gang om ugen, hvor vi aftaler og får overblik over de overordnede mål for soholdet.

Vores arbejdsuge er typisk på 37 timer indeholdt weekendvagt hver tredje weekend. Vi starter
dagen kl. 7:00 og slutter kl. 15:00.
Vi kommunikerer sammen på dansk.
Har du lyst til at søge, høre mere om stillingen eller få en rundvisning i stalden, er du velkommen
til at sende en mail til Thomas Rasmussen på thomas@stenbaekgaard.dk eller ringe på
20810455.
Jobstart efter aftale.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Om Stenbækgård/Højgård:
Stenbækgård og Højgård ejes af Thomas Rasmussen.
Gårdene ligger tæt på hinanden på Helnæs, Vestfyn og drives som moderne landbrug, der består
af både svineproduktion og markbrug. Soholdet er på 425 årssøer (traditionelle farestalde,
løbeafdeling med bokse til 4 uger efter løbning og drægtighedsstalde med stabile grupper med
gulvfodring). Vi producerer 14.000 smågrise og op til 2.000 slagtesvin om året. Vi avler selv vores
polte ud fra en kernebesætning af renracede dyr. Vi fodrer alle vore grise med tørfoder, som
produceres i vores nye mølleri. Markbruget er på 172 ha i traditionelt korn- og rapssædskifte

