Lærerige elevjob i svineproduktion på Lolland
Jesper Tambour, Havmosegaard på Østlolland, søger elever til svineproduktionen med 1.060 søer og
produktion af 8 kg’s grise. Produktionen foregår i en nyere stald med løsgående søer i kombineret løbe- og
drægtighedsstald med en ædeboks pr. so, mælkeanlæg i farestalden og gode medarbejderfaciliteter. Vi har
konstant fokus på forbedring af produktionsresultater og deltager i projekter med Seges og VKST. Vi har
løbende elever, der skal på skole. Vi søger derfor en elev til september 2021 og til januar 2022.

Fokus på din oplæring
Dit arbejde bliver at passe søer og pattegrise, sammen med driftsleder og kollegaer. Vi er 6 danske
medarbejdere i stalden, heraf flere elever. Du får mulighed for at prøve opgaver i alle staldafsnit, og vi har
fokus på din oplæring, så du udvikler dig fagligt og socialt på arbejdspladsen.

Lyst til at passe grise - og udvikle dig
Du er elev, på vej i landmandsuddannelsen og har lyst til at passe grise. Du er fokuseret på at udvikle dig til
en dygtig landmand / grise passer. Du har et godt humør og er ikke bange for at prøve noget nyt. Du må
også gerne have lyst til at udvikle nye ideer, der sikrer løbende forbedring af resultaterne.

Arbejdstid og jobstart
Vi arbejder 37 timer pr. uge, incl. hver 3. weekend og helligdag. Jobstart 1. september 2021 – eller 1. januar
2022. Evt. andet tidspunkt for jobstart kan aftales. Mulighed for bolig tæt på arbejdspladsen.
Arbejdspladsen ligger på Østlolland, tæt på motorvej til Sjælland.

Havmosegård
Jesper og Birgitte Tambour er 2. generation på Havmosegård. Stalden på Havmosegård er bygget i 2013, og
har plads til 1.060 søer. Vi sælger de flest af de 38.000 smågrise til slagtesvineproducenter, når de vejer 8
kg. Vi producerer selv 5.500 slagtesvin, der leveres til Danish Crown. Der hører 290 ha til ejendommen, som
dyrkes med sukkerroer, græsfrø og foderafgrøder. Vi holder af livet som selvstændige og trives med at
udvikle virksomheden i samarbejde med vores medarbejdere.

Sådan søger du stillingen
Yderligere oplysninger hos Jesper på tlf. 40 60 21 83, eller HR-konsulent, VKST, Tove Goldbeck Jensen, tlf.
20 11 18 02. Ansøgning vedlagt CV, via dette link:
Lærerige elevjobs i svineproduktion på Lolland - Ansøgningsskema (hr-manager.net)
Samtaler afholdes løbende.

