Elev/medarbejder med talent og interesse for
griseproduktion
Vesterhøjgård
Elev/medarbejder med talent og interesse for griseproduktion
5450 Otterup

Fakta
Lærerig stilling ledig på Nordfyn. Team Vesterhøjgård har brug dig til at hjælpe i til
alle afdelinger dvs i samarbejde med vores øvrige medarbejdere passe
løbeafdeling, drægtighedsstald, farestald og klimastald. Desuden mulighed for
markarbejde nogle eftermiddage.
Da vedkommende vi havde ansat, til dette job, ikke kunne starte alligevel af
personlige årsager, er der stadig en mulighed for at få et super godt job her. Du skal
være EU-borger. Her er ikke bolig til rådighed.
Vi har brug for en teamplayer der kan gå til hånde, der hvor der lige mangler. Med
lyst til at samarbejde og forståelse for at vi skal have passet grisene optimalt, samt
have vedligeholdt og repareret staldene og teknikken i staldene.
Ansvar kommer efter lyst og evner, men vi lærer gerne fra os og fortæller
hvorfor/hvorfor ikke vi gør som vi gør. Vi forventer til gengæld at man har:
En god teamwork, og tager ansvar for fuldførelse af opgaver
Er indstillet på varierende opgaver alt efter sæson
Sætter sikkerhed og kvalitet i arbejdet højt
Kan arbejde selvstændigt og sammen med andre.
Har lyst til at lære nyt og få baggrundsviden.
Vi prøver hele tiden at udvikle og optimere den daglige drift, alle indput er
velkommende.
Vi tror på at et godt samarbejde er vejen til gode resultater og tilfredse
medarbejdere og gør vores bedste for at det lykkes
Der leveres 30 kg´s grise hver tirsdag morgen, så man skal kunne møde tidligere
denne dag.

Der passes hver 4. weekend, normalt af en mand, men i starten med hjælp til man
kan selv, og det er altid muligt at ringe efter gode råd.
Hvis dette lyder som noget for dig, glæder jeg mig til at høre fra dig.

Om Vesterhøjgård
Vesterhøjgård og Pugholm ligger på Nordfyn.
Gårdene drives i samarbejde af 2 brødre, med hvert sit team af medarbejdere
Der er ialt 1500 søer.
På Pugholm er der ca. 900 søer, på Vesterhøjgård ca. 700 staldene er rationel
placeret og løbende renoveret.
Der drives desuden ca 630 ha primært med korn, raps og græsfrø.

Primære arbejdssted
Pugholmvej 6
Otterup
5450 Otterup

Sprog
Dansk, Engelsk
Produktionstype
Planteavl (600 hektar),
Svin: Klimastald,
Slagtesvin (250 Stk.),
Farestald (900 søer),
Løbestald,
Drægtighedsstald
Stillingstype
Medhjælper: Ufaglært,
Landbrugsassistent,
Dyrepasser, Unge/Elever:
Elev efter 1. hovedforløb,
Elev før 1. hovedforløb,
EUX elev efter 1.
hovedforløb
Jobstart
31.01.2022
Arbejdssted
5450 Otterup, 5400
Bogense, 5450 Otterup
Økologisk bedrift
Nej
Arbejdstider
Fuldtid
Weekendarbejde
Hver 4. weekend
Opslået
21.12.2021
Ansøgningsfrist
Løbende samtale
Job ID
17750

Andre arbejdssteder
Bladstrupvej 63, Grindløse, 5400 Bogense
Krogsbøllevej 81, 5450 Otterup

Kontaktoplysninger
Kristian Jørgensen
ejer
+45 21 26 94 20
stalden.vesterhoejgaard@gmail.com

Tina Hansen
Driftsleder
52 25 00 94
stalden.vesterhoejgaard@gmail.com

