Driftsleder hos Brdr. Kjeldahl

Vil du stå for den daglige ledelse af et veldrevet markbrug og frilandsgartneri med gode fremtidsudsigter?
Trives du med stort ansvar for drift, og har du ambitioner om udvikling af markbruget såvel som egne
lederegenskaber? Så har du nu muligheden for at søge stillingen som driftsleder på en af Samsøs skønnest
beliggende ejendomme.
Om virksomheden
Brdr. Kjeldahl er en samsk landbrugsvirksomhed, der drives af brødrene; Søren Peter og Jens Kristian
Kjeldahl som tilbage i 1988 stiftede virksomheden i Nordby. Landbruget består af 750 ha jord primært på
den nordlige halvdel af Samsø, heraf er 100 ha drevet økologisk.

Vores beliggenhed er ideel til produktion af grøntsager og særligt tidlige kartofler, derfor fokuserer vi i høj
grad på løg- og kartoffelproduktion af høj kvalitet, men også produktion andre grøntsager samt korn, græs
og havefrø i sædskifte. Samlet er der 22 forskellige afgrøder i sædskift. Vi har en moderne og komplet
maskinpark med GPS styring der betyder, at vi selv kan løse alle opgaver i marken.
Brdr. Kjeldahl er en virksomhed i konstant udvikling og af virksomhedens andre aktiviteter kan nævnes;
Grøntsagspakkeri, transportfirma, smedeværksted, entreprenørafdeling, betonværk &
Redningskorps/Brandvæsen.
Stillingen
Du får ansvaret for at motivere og lede medarbejderne samt udvikle markbruget med direkte reference til
ejerne. Stillingen indebærer bl.a. følgende ansvarsområder:
•
•
•
•
•

Operationel ledelse i samarbejde med produktionsleder af 12 faste traktorfører og op til 25
sæsonhjælpere, samt aktiv deltagelse i markbruget.
Planlægning af opgaver og ledelse af medarbejdere.
Administration af timeregnskab samt EU-ansøgninger og indberetning til myndigheder i samarbejde
med konsulent og ejer.
Tilsyn med marker/afgrøder og lagre med særligt fokus på kartofler, hertil er desuden tilknyttet en
konsulent.
Opfølgning på den løbende drift, herunder afgrødeøkonomi og løbende optimeringer.

Om dig
Du forventes at have erfaring med praktisk landbrug samt forståelse for moderne landbrug, herunder
driftsplanlægning og medarbejderledelse. Det vægtes desuden at du er ambitiøs, har lysten til at udvikle og
evnet til at ”have mange bolde i luften”.
Det forventes desuden at du har en relevant uddannelse, som eksempelvis produktionsleder eller
agrarøkonom, eller erfaring fra lignende stilling.
Vi tilbyder
En spændende og lærerig stilling, hvor du får mulighed for at træffe beslutninger og have ”hands on” på
hele produktionslinjen. Der tilbydes attraktive ansættelsesvilkår, pensionsordning og sundhedsforsikring.
Bolig lejemål tæt på virksomheden.
For yderligere spørgsmål kontakt Jens K. Kjeldahl på 20 41 64 57
Vi kalder til samtale løbende så send gerne din ansøgning og CV hurtigst muligt til Jens K. Kjeldahl på;
jkk@brdr-kjeldahl.dk. Vi forventer tiltrædelse efter aftale.
Al henvendelse vil foregå fortroligt.
Se mere på www.brdr-kjeldahl.dk eller facebook: Brdr.Kjeldahl Samsø

”Fra Vores Jord til dit Bord”

