Medarbejder/elev til Topigs Norsvin og OUA
produktion
Vonsmose
Medarbejder/elev til Topigs Norsvin og OUA produktion
6100 Haderslev

Fakta
Vi søger en frisk og ansvarsbevidst medarbejder eller elev til søer og slagtegrise.
Du vil få et alsidigt job, hvor du både skal arbejde med slagtegrise og søer.
I weekender vil du have ansvaret for slagtegrisene. Weekendarbejdet er kun ca 3-5
timer, hver anden weekend.
Jobstart er 1. december. Men gerne lidt før, hvis du kan.
Vi har en produktion uden antibiotika med Topigs Norsvin genetik. Vi har datamix
vådfodring.
Erfaring med pasning af grise er et krav. Vi forventer, at du elsker at arbejde med
mennesker og grise, er ansvarsbevidst og vil være med til at skabe gode resultater.
Vi tilbyder en spændende arbejdsplads/ læreplads, god løn afhængig af
kvali kationer, en god omgangstone og hyggeligt samvær på tværs af
arbejdsområder.

Sprog
Dansk, Engelsk
Minkerfaring
Nej
Produktionstype
Svin: Løbestald,
Drægtighedsstald,
Slagtesvin
Stillingstype
Medhjælper: Ufaglært,
Faglært landmand,
Dyrepasser,
Landbrugsassistent,
Agroassistent (4 mdr.),
Unge/Elever: Elev efter 1.
hovedforløb

Ring og hør nærmere :-)

Jobstart
01.12.2021

Om Vonsmose

Arbejdssted
6100 Haderslev

Vi har en full line griseproduktion med 750 søer. Vi har opdræt uden antibiotika og
vi er ved at skifte genetik fra Danbred til Topigs Norsvin.
Alle grise slagtes hos Danish Crown. Vi fodrer med vådfoder med majs.
Vi feder selv alle grisene op. Produktionen af slagtesvin foregår på 3 ejendomme,
beliggende inden for en radius af 3 km fra soejendommen.
Vi dyrker 735 ha med nyere maskinpark. Og er selvforsynende med korn og majs til
grisene. Salgsafgrøder er raps og hvede/byg.
Vi har pt. 9 ansatte plus ejere. 7 danskere og 2 rumænere.

Økologisk bedrift
Nej
Arbejdstider
Fuldtid
Weekendarbejde
Hver 2. weekend
Bolig tilbydes
Værelse, Lejlighed/hus

Der lægges vægt på personalepleje/hygge og at alle medarbejdere er glade for at
gå på arbejde.

Opslået
21.10.2021

Primære arbejdssted

Ansøgningsfrist
Løbende samtale
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