Elev søges til kvægbrug med robotter ved Slagelse
På Krogsagergård som ligger 14 km nord for Slagelse arbejder vi med Holstein
køer, vi prøver at gøre hverdagen spændende for de 2-benede og super for de
4-benede
Vi ønsker at fremstå som et landbrug der kan accepteres af samfundet
Gården og stalden skal virke indbydende for os selv og vores naboer
Vi arbejder med- og for køerne, værdsætter omgængelige dyr der kan holde i
mange år, og vi har en klar holdning til avlsarbejde:
”livet er for kort til grimme køer”
Gennem årene har vi udvidet og nybygget omkring kostalden, således at vi i dag har 280 malkekøer som
ligger i sandsenge og malkes i Lely robotter
Køerne går fordelt i 2 hold, med god plads og særlig fokus på unge køer samt nykælvere
Goldkøerne går i ny dybstrøelsesstald med fælles kælvningsboks
Opdræt under 10 mdr. er på dybstrøelse, øvrige ungdyr i sengebåse med madrasser
Alle små kalve fodres med mælketaxa
Tyrekalve sælges månedsvis til fast dansk aftager
Kvieopdræt har vi meget af og sælger en del drægtige kvier til levebrug.
Vi har fokus på sundhed og avl, og er i tæt samarbejde med dyrlæge og inseminør.
Vi kører med 14 dages turnus incl. hver anden weekend
Vi søger efter dig som
-

Har stor interesse for arbejdet med malkekvæg
Vil involveres i gården og besætningen som helhed
Ønsker at udvikle og dygtiggøre dig
Er mødestabil og klar ved arbejdstids begyndelse
Fungerer godt med punktlighed og faste arbejdsrutiner
Trives med at arbejde selvstændigt
Er frisk og glad og har en god fysik
Bor i nærheden eller vil flytte hertil

Arbejdsopgaverne vil kunne bestå af
-

Deltage i pasning af alle dyregrupper, herunder daglige rutineopgaver
Flytning af dyr mellem grupper
Kørsel med minilæsser og fuldfodervogn
Rengøring og vedligehold af inventar og bygninger
Klargøre, sortere og godkende grovfoder i plansilo

Vi søger til opstart januar/februar 2022, vi holder løbende samtaler og venter gerne på den rette kandidat.
Al henvendelse til Johnny på 40409274 eller mail: krogsagerpc@gmail.com

