Fremtidens Planteavler - Driftsleder trainee
Brænder du for planteavl, og har du lyst til at være med til at drive et af fremtidens planteavlsbrug i
“Superligaen”. Så læs mere om, hvad Knuthenborg kan tilbyde dig i stillingen som Driftsleder trainee.
Opgaver

Du vil få mange forskellige opgaver, såsom

almindeligt landbrugsarbejde,

udarbejdning og implementering af tildelingskort og spotsprøjtning,

udvikling af koncept til rækkedyrkning i frøgræs,

marktilsyn,

arbejde med JD-Link, Næsgård Mark, samt forskellige sikkerhed & planlægningsprogrammer,

projektstyring af mindre projekter.
Du vil indgå som en fast del af vores landbrugsteam på 4 dygtige medarbejdere inkl. en elev, dog vil du over
perioden blive klædt på og rustet til på sigt selv at kunne stå med ansvaret for en stor planteavlsbedrift.
Landbruget med 1330 ha i markplanen er en af grundstenene i vores bedrift. Vores afgrøder spænder fra
maltbyg, hvede, sukkerroer og til forskellige frøafgrøder som spinat, strandsvingel, hundegræs og raps.
Derudover produceres og leveres der foder til dyrene i parken.
Landbruget drives konventionelt med nye moderne maskiner, hvoraf størstedelen er udstyret med GPS.
Knuthenborg Gods omfatter udover landbrug, også skovbrug, havn, park og ejendomme. Vores samlede
areal er på ca. 2.550 ha.
Vi forventer, at du er:
 en dygtig landmand med høj faglighed – gerne nyuddannet agrarøkonom eller lignende.
 god til at spotte problemukrudt og har du øjne og ører med dig, når du er i marken
 åben for nye løsninger i forbindelse med positionsbestemt planteavl m.v. og en, der kan
arbejde selvstændigt
 i besiddelse af godt humør, formår at kunne få noget fra hånden og lyst til at være på en
arbejdsplads med mange driftsgrene.
 den, der har hænderne skruet rigtigt på, og kan servicere og reparere ”egne” maskiner
Vi tilbyder en stilling, hvor du:
 indgår som en fast del i vores landbrugsteam – med hovedfokus på planteavl, optimering og
udvikling af vores landbrug
 får god erfaring med planteavl, og samtidig en god lærerig stilling, hvor du rustes til selv
engang at kunne lede et stort landbrug
 over en 3-årig periode løbende bliver rustet til selv at kunne tage beslutninger og stå med
det daglige ansvar for et stort planteavlsbrug
 Løn efter kvalifikationer – på sigt mulighed for bolig
 Har mulighed for individuel aftale om efteruddannelse, eks. med fokus på at træne dine
færdigheder som driftsleder
 Start 1/7-22 eller efter aftale
Vil du vide mere om stillingen, så kontakt Godsforvalter Jakob Palm Nielsen på mobil 4090 3403.
Send din ansøgning til Merete Meyer, HR Business Partner, på mail mm@knuthenborg.dk senest den 25.
maj 2022.

