Stenager Økogris
Stenager Økogris søger afdelingsleder til løbe-og drægtighedsafdelingen
Drømmer du om at arbejde i en økologisk griseproduktion, hvor vi har fokus på både dyrevelfærd og
produktionsresultater? Så har vi netop nu en spændende jobmulighed for dig!
Lokalitet: mellem Esbjerg og Kolding.
Vi tilbyder
Du vil arbejde i et team af 8 engagerede og hjælpsomme kollegaer, m/k i alderen 16-63 år, som vægter godt
humør og samarbejde. Både dyrevelfærd og medarbejdernes trivsel ligger os meget på sinde.
Vi prioriterer den individuelle udvikling af vores medarbejdere højt, og du starter med en grundig oplæring i
hvordan vi arbejder hos os.
Løn i forhold til kvalifikationer.
Jobstart efter aftale, men gerne pr. 1. oktober.
Dine ansvarsområder
Du får ansvaret for daglig pasning, fodring og registrering af hændelser i løbe/drægtighedsafdeling i Cloudfarms.
Vi bruger kernestyring og laver stort set alle vore egne avlsdyr, som du har ansvaret for, fra 40 kg og frem til de
løbes. Du får også ansvaret for den daglige ledelse af en landbrugselev, som hjælper med pasningen i afdelingen.
For den rette profil vil der på sigt være mulighed for yderligere ledelsesansvar på bedriften.
Vores forventninger til dig
Du har 3-5 års erfaring fra løbe-drægtighedsafdeling, og gerne en god portion livserfaring.
Erfaring med udendørs eller økologisk sohold er ikke et krav.
Du har fokus på både dyrevelfærd og at skabe gode produktionsresultater.
Du er vellidt på din arbejdsplads for dit store engagement og din evne til at samarbejde.
Du arbejder struktureret og effektivt. Andre vil hurtigt få tillid til dig som afdelingsleder.
Dine arbejdstider
- Fuldtidsstilling - 37 timer pr uge
- Arbejdstid man-tor 7.00 – 15.30, fredag 7.00 – 15.00
- Arbejdsweekend hver 3. weekend, ca. 4 timer hver dag.
Om Stenager økogris
Stenager økogris har 650 økologiske søer med smågrise til 30 kg. Sammen med vores gode samarbejdspartner
producerer vi 16.000 økologiske slagtegrise og har 350 ha i markplanen.
Vores fælles mål er at optimere produktionsresultaterne og velfærden for de økologiske grise.
Få lidt appetit på stillingen ved at se vores dagligdag på Facebook: Stenager Økogris Økologi
Ansøgning
Vi afholder løbende samtaler, så send gerne din ansøgning allerede i dag.
Send ansøgningen på e-mail: nicolaj@okogris.dk, eller ring til Nicolaj tlf. 20 14 47 51

