ER DET DIG DER SKAL HJÆLPE TIL I MARKEN
FREM TIL OKTOBER???
Til et spændende landbrug i Østjylland søges en medarbejder der brænder for landbruget til pasning af 600
ha. agerjord i sæsonen frem til oktober.
JOBBET:
Vi tilbyder en alsidig stilling, hvor du vil blive en del af et yderst kompetent team med tre andre ansatte samt
ejer. Du vil få en spændende hverdag med udfordrende og varierende opgaver i marken, på værkstedet
og evt. i slagtegrisestaldene.
VI TILBYDER:
 Lærerig arbejdsplads hvor der lægges
vægt på frihed under ansvar
 Topmoderne maskinpark
 En virksomhed i udvikling
 Flere årlige firmaarrangementer
 Kantineordning med morgenmad og
frokost
 Arbejdsweekend hver 3. weekend
 Løn efter kvalifikationer
 Mulighed for fastansættelse

VI FORVENTER AT DU:
 er faglært landmand eller maskinfører
 har erfaring med markarbejde og evt.
griseproduktion
 er samarbejdsvillig og en teamplayer
 er ærlig, loyal og ansvarsbevidst
 har ordenssans og en god fysik
 ser det som en selvfølge at man
behandler dyr godt

Vi lægger desuden vægt på, at ansøger skal passe godt ind i vores team, hvor der er fokus på samarbejde
og fællesskab, og hvor alle bidrager til en respektfuld tone og en god stemning.
ANSØGNING:
Hvis dette er noget for dig, så send din ansøgning og CV til lone@gammelgaard-agro.dk. Flere oplysninger
om jobbet fås ved henvendelse til Lone Gammelgaard, tlf. 23 72 52 29
Tiltrædelse1. juli eller efter aftale

Gosmervej 70, 8300 Odder
Telefon: 23 72 52 29
E-mail: lone@gammelgaard-agro.dk
www.gammelgaard-agro.dk

Gammelgaard Agro er et familielandbrug: Vi driver 600 ha. agerjord med bl.a. hvede og raps. Vi producerer
englandsgrise gennem Danish Crown – en produktion på 1.200 årssøer og produktion af 26.000 slagtegrise og salg af
14.000 smågrise ved 30 kg. Vi er en attraktiv arbejdsplads med hver sit ansvarsområde, der tilsammen danner teams på
flere forskellige områder. Medarbejderen skal ses på som et individ og stadig føle sig som en del af et team.

