Maskinfører søges
til markarbejde i svineproduktion
Er du til alsidige hverdage, og har du lysten til at arbejde med landbrug og håndtere maskiner, så har
vi jobbet til dig.
Vores virksomhed består af en familiegenerationsbedrift med to bedrifter: Maglegaard I/S, som er beliggende
mellem Roskilde og Køge samt Egehøjgaard I/S, som ligger mellem Ringsted og Næstved.
Her dyrkes samlet 650 hektar til korn, raps og græsfrø i konventionelt drift. Alle arbejdsopgaver prioriteres
udført med egen moderne maskinpark. Der er ansat tre medarbejdere til at passe markbruget samt arbejde
med service og vedligehold. Derudover er der ansat en chauffør til kørsel intern med lasbil samt et par ekstra
medhjælpere i sæson. Du vil blive tilknyttet vores driftsleder, som har det daglige ansvar for markdriften.
Herudover har vi svineproduktionen Maglegaard I/S, som består af 2.500 årssøer med salg af 7 kg grise til
Egehøjgaard I/S, hvor de sælges som 30 kg. Vi har 13 medarbejdere ansat til at tage sig af pasningen af hele
svineproduktionen.

Vi forventer at du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kan lide at arbejde med landbrugsmaskiner
er mødestabil, åben og ærlig
har en grundig tilgang til arbejdsopgaver
kan arbejde med service/vedligeholdelse
har lidt kendskab til landbruget
er ansvarsbevidst og har ordenssans
at du gerne har et sprøjtecertifikat
kan lide alsidige hverdage
er samarbejdsvillig med andre medarbejdere
er økonomisk bevidst og målrettet.

Vi tilbyder:

Dine arbejdsopgaver vil være:

•
•
•
•
•
•
•

• markarbejdsopgaver med div. maskiner
• samarbejde med driftsleder omkring markdriften
• reparationer og vedligehold
• medvirke til planlægning af dagligdagen
• flytning af foder
• være en del i økonomiske beslutninger

en arbejdsmiljøvenlig arbejdsplads
moderne maskinpark
gode arbejdsforhold og vilkår
selvstændig arbejdsgang
frihed under ansvar
bolig kan stilles til rådighed, hvis det ønskes
løn efter kvalifikationer

Arbejdstiden er 37 timer pr. uge, men der må påregnes overarbejde i sæsonperioder.

Er du vores nye maskinfører, ser vi frem til at høre fra dig. Kontakt Henrik Müller på telefon
2122 7314 eller send din ansøgning og CV til henrik@maglegaarden.com
Der vil løbende være samtaler med kandidater til stillingen.
Forventet ansættelse er 1. marts 2020, men kan aftales nærmere. Der ventes gerne på rette
person. Har du spørgsmål til stillingen kontakt ovenstående.
Der er tilknyttet HR-rådgiver fra LandboSyd til rekrutteringsprocessen.

