Engageret driftsleder til mælkeproduktion med 650 årskøer søges
Vi driver mælkeproduktionen Søndergården med 650 årskøer i Bredebro. Vi har en fælles vision om
at udvikle mælkeproduktionen og skabe en arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Vi går meget op i
at vores ansatte arbejder med det de brænder mest for og løbende udvikler deres kompetencer.
Du er en passioneret driftsleder, der er med til at udvikle virksomheden
Som driftsleder hos Søndergården forventer vi, at du er lidt af en kvægnørd. Vi ser gerne, at du har
erfaring fra en lignende stilling og at du trives med at have et stort ansvar. Arbejdet kræver, at du
arbejder systematisk og målrettet, samt samarbejder med virksomhedens andre medarbejdere.
Du vil være i stor berøringsflade med hele virksomheden, og du vil skulle deltage aktivt i et fælles
ledelsesteam bestående af ejerkredsen og nuværende driftsleder. Vi går meget op at udvikle vores
virksomhed løbende, hvilket vi ser, at du i høj grad er med til.
Du vil blandt andet kaste dig over disse opgaver:
- Optimering af arbejdsplaner og rutiner
- Ledelses af medarbejdere i fællesskab med nuværende driftsleder
- Deltagelse i møder med dyrlæge og kvægrådgivere
- Deltagelse i møder med virksomhedens Advisory Board
Få indflydelse i en professionel landbrugsvirksomhed
Vores virksomhed består af 15 ansatte, og vi går meget op i at skabe en mangfoldig arbejdsplads,
hvor der er plads til alle. Det er vigtigt for os, at vores køer har det godt, da vi mener, at det er vejen
til at opnå de bedste resultater på bedriften. Som ansat vil du være med til at udvikle virksomheden,
og du får mulighed for at sætte dit præg på dagligdagen og rutinerne. For at virksomheden kan
udvikle sig, er det også vigtigt, at vores ansattes kompetencer udvikles. Som ansat hos os vil du
derfor få mulighed for at udvikle dine færdigheder og kompetencer inden for bl.a. ledelse og økonomi, men også andre områder, hvor du selv ønsker at forbedre dine kompetencer. Vi går meget op
i at skabe en attraktiv arbejdsplads, og vi arrangerer flere sociale arrangementer i løbet af året.
Vi forestiller os, at arbejdstiden er 37 timer om ugen og dine arbejdstider planlægges indbyrdes med
teamet.
Skriftlig ansøgning og CV sendes til: Søren Stadil på soeren.stadil@gmail.com
Der afholdes løbende samtaler, da vi ønsker at besætte stillingen snarest muligt eller efter aftale.
Det skal forventes, at vi vil indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere/kollegaer.
Har du ikke fået svar på alle dine spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Søren Stadil på tlf. + 45
50735347 eller Karin Christensen på tlf. +45 20946522. Vi glæder os til at høre fra dig.

