Brænder du for køer og har sans for
topresultater?
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Snåstrupgård søger elev !

Snåstrupgård søger elev med stor interesse i køer. Gården ligger 12 km fra Århus C. Vi har
170 malkekøer, som malkes i 2x7 malkegrav. Det meste markarbejde foretages af
maskinstation. tiden er der udover gårdejer ansat én elev, suppleret med en skoledreng og en
tilkaldevikar For. Snåstrupgård er et familieforetagende, hvor både kone og 2 børn på 11 og
15 deltager aktivt.
Som elev har du mulighed for at komme omkring alle arbejdsopgaver fra pasning af kalve
over fodring til malkning af køer - og ikke mindst hjælpe til med at opretholde god
dyrevelfærd for vores køer!
Vi forventer
• At du er engageret, stabil og fleksibel.
• At du er motiveret og klar til at indgå i tæt samarbejde med de andre på gården.
• At du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar.
• At du tager ansvar for egen læring og dermed er nysgerrig, og udviser interesse.
• At du er opmærksom på ko-signaler og går i dialog med gårdejeren omkring det du ser.
Vi tilbyder
• Et moderne kvægbrug med fokus på optimering og udvikling i stalden.
• 37 timers arbejdsuge med arbejdsweekend hver tredje weekend.
• Udarbejdelse af en arbejdsplan sammen med dig.
• Mulighed for at deltage i faglige og sociale arrangementer.
• En arbejdsplads, hvor det er muligt at afprøve egne gode ideer i samarbejde med de
andre ansatte.
• En etværelses lejlighed (køkken-alrum) på gården med egen indgang, bad og toilet.
•

Vi drømmer også lidt om

• En som er glad, har humør og er udadvendt.
• En som har praktisk erfaring med kvæg
• En som kan tage initiativ til egne projekter indenfor landbrug, hvor det passer ind i
gårdens øvrige drift.
Lyder dette som noget for dig, så tøv ikke med at kontakte os. Vi viser gerne bedriften frem.
Kig forbi Snåstrupvej 9, 8462 Harlev J. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte
gårdejer Christian Højgaard Weigelt på tlf: 20 92 20 32 eller på snaastrupgaard@dlgmail.dk
Vi har brug for en 1.-års elev nu med opstart hurtigst muligt, men vi venter gerne på den
rette.
Vi har også brug for en elev til at afløse vores nuværende elev i juli måned 2020.
Vi glæder os til at møde dig til en jobsamtale!

