Sammen med 30 dygtige og engagerede medarbejdere driver vi Kokkenborg, med i alt 2.350 YY-søer i opformering
og salg af LY- og YY polte med højeste sundhedsstatus. Kokkenborg er Danish Genetic Partner.
Produktionen foregår i et moderne full-line anlæg. I 2019 vandt Kokkenborg "Landbrugets Arbejdsmiljøpris"

Kokkenborg søger medhjælper
til poltestald

Til teamet i klima- og poltestaldene, der består af 4 medarbejdere, søger vi en ny kollega, der har lyst til at gøre en forskel i
pasningen af dyrene og optimering af flowet i staldene. Vi leverer polte til hele verden, og teamet arbejder tæt sammen, for at
sikre høj kvalitet af dyrene.
Opgaverne består i pasning af poltene, optimering af flow og udsortering af dyrene, overblik over beholdning af dyr, opmærkning
af dyr til kunder, interne flytninger og udlevering af dyr.
Det er fint hvis du er faglært og har erfaring med pasning af polte og/eller slagtesvin. Det vigtigste er dog, at du passer ind i vores
team, er engageret og har lyst til at blive oplært i opgaverne og arbejdet med avlsdyr. Har du talentet, kan vi udvikle dig. Har du
allerede erfaringen, er der plads og ansvar til dig, der brænder for at skabe gode resultater. Vi arbejder alle hverdage fra kl. 6.30 14.15, har vagt hver 3. weekend og hver 2. helligdag. Ved levering af grise, vil der forekomme skæve mødetider.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•

Du bliver en del af en større organisation, hvor arbejdsforholdene er på plads.
En fast stilling med stor mulighed for både faglig- og personlig udvikling.
Et godt arbejdsklima.
Tæt samspil og sparring med fagligt dygtige kolleger, dyrlæge og ejer.
Pensionsordning og Sundhedsforsikring.

Vi forventer:
•
•
•
•
•

At du er oprigtigt interesseret i arbejdet med optimering af polte- og slagtesvinestald.
At du er stabil og engageret i arbejdet.
At du er ansvarsbevidst.
At du har gode samarbejdsevner.
At du har mod på at søge faglig og personlig udvikling.

Tiltrædelse: 1. april 2022 - vi venter dog gerne på den rette.
Har du spørgsmål til stillingen, så ring til Dorte Himmelstrup på 29 61 50 12.
Ansøgning sendes pr. mail til: dorte@kokkenborg.com
OBS: Vi afholder samtaler løbende, til vi har fundet vores nye medarbejder.

www.kokkenborg.com
Assensvej 9, Kirkeby - 5771 Stenstrup

