Selvstændig markmand søges til økologisk planteavlsbrug
Birkelund Demeter ApS fremstiller konsumkorn som foderkorn. Vi har en del kreaturer til opfedning samt
æglæggende høns i et samarbejde. 10-12 afgrøder og forskellige afsætningskanaler skaber en alsidig bedrift, hvor
sædskiftet betyder meget. Med markvanding, forskellige jordtyper, mange mindre arealer samt en del læhegn er der
en del naturpleje og biodiversitet, som vores aftagere sætter pris på.
Biodynamisk landbrugsdrift, som kontrolleres af Demeterforbundet, giver det hele en certificering.
Som en relativ ung virksomhed er vi i alt 2-6 medarbejdere, som vi tilbyder en god og alsidig arbejdsplads. Perioder
med knald på bliver afløst af varierende opgaver og mere stille perioder.
Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•

teamarbejde med plads til individualitet, da en del af opgaverne løses af en person
regulerede løn og arbejdsforhold efter markedet og kvalifikationer
fast fuldtidsstilling året rundt
moderne maskiner, kørsel med nøglemaskiner som mejetærsker, såmaskiner mv.
frihed under ansvar
alsidige opgaver.

Vi lægger vægt på erfaring og fornemmelse for omgang med maskiner. Små reparationer og vedligeholdelsesopgaver
bør falde dig i øjnene, og hvis du kan udbedre dem selvstændigt, er det helt perfekt.
Som del af et team er det en klar fordel, hvis du kan begå dig på dansk og har kendskab til tysk og engelsk. Vores
maskiner, styringsprogrammer og logbøger kræver, at du kan læse og forstå samt omsætte de forskellige
informationer - ikke mindst for din egen sikkerheds skyld.
Er du ansvarsbevidst, stabil, åben og ærligt, så giver vi gerne den frihedsgrad, som du eller din familie har brug for.
Omvendt er der i perioder (august, april) brug for overarbejde - desværre.
Vores kreaturer kræver en person, som har kendskab til området, men ikke en specialist. Weekenderne afløser vi
hinanden med de nødvendige tilsynsopgaver - formentlig hver tredje weekend/helligdag.
Vi kan ikke stille bolig til rådighed, men hjælper gerne.
Er du vores nye markmand, ser vi frem til at høre fra dig.
Stillingen er ledig nu og må gerne besættes ASAP, men vi venter gerne på den rette.

Yderligere information fås hos Heinrich Lüllau på lullau@outlook.dk, tlf. 6122 5734. Det er også hertil, du bedes
sende din ansøgning og CV.

