Medarbejder/elev søges til hønseri på Vestfyn
Aalundgaard er et landbrug med konsumægbesætning og planteavl:
• 2 nyrenoverede æglæggerstalde med etageanlæg til ialt 36.000 skrabehøns
• Nyrenoveret opdrætsstald med hejsbare slats og plads til 18.000 dyr pr rotation
• 90 ha landbrugsjord, der primært dyrkes med raps, hvede og havre, primært til
eget brug.
• 10 ha skov
Vi er et ægtepar, der for to år siden har overtaget Aalundgaard. Vi bor på gården med vores 3
døtre på 2, 9 og 12 år. Henrik står for driften af hønseri og markbrug. Karoline er
udearbejdende.
Der er en fastansat tilknyttet hønseriet.
Arbejdsopgaver:
• Pasning af høns: dagligt opsyn med trivsel og evt sygdom, tildeling af grovfoder mm til
aktivering, indsamling af æg der lægges udenfor redekasser,
• Pasning af opdræt: opsyn med trivsel og evt sygdom flere gange dagligt, tildeling af
grovfoder mm til aktivering
• Sortering og pakning af æg vha pakkemaskine og stabler (ca 3 timer dagligt)
• Mark- og skovarbejde med egne maskiner
• Vedligehold af maskiner, bygninger og udendørs arealer
• Sørge for orden og vedligehold af pakkerum/teknikrum/forrum etc.
• Hjælpe med indsætning af daggamle kyllinger, og udsætning af hønniker.
• Forfaldent arbejde
Vi tilbyder:
• Grundig oplæring i at pakke og sortere æg.
• Grundig oplæring og uddannelse i hønsehold og markbrug
• Et godt arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone
• En alsidig hverdag med mange forskellige opgaver på en bedrift i konstant udvikling
med fokus på dyrevelfærd og optimering
• 37 timers arbejdsuge, inkl. hver 2. Weekend
Vi forventer:
• At du er lærenem
• Har gå på mod og humor
• At du er stabil, ansvarlig, pligtopfyldende og selvstændig
• At du har en god fysik, kan lide og er god til at passe dyr
• Fordel med kendskab til at køre traktor, dog ikke et krav
•
Løn efter kvalifikationer/gældende overenskomst.
Opstart: Aftales nærmere.
Kontakt gårdejer Henrik Pihl Winterø tlf 52 38 50 34 eller mail aalundgaard@outlook.dk

