Gråsten Landbrugsskole søger dygtig trin-2 lærling til kvægstalden
Jobbet og din profil.
Kvægproduktionen på Gråsten Landbrugsskole består af 200 årskøer af racen Holstein. Køerne malkes i 3
Lely malkerobotter af typen A5. Årsydelsen ligger på omkring 12.700 kg EKM pr. ko.
Vi søger en trin-2 lærling kostalden, som blandt andet skal være med til at opretholde og udbygge den gode
ydelse og sundhed i stalden.
Har du en stor interesse for kvæg og hvordan køer passes i et moderne landbrug, så er du måske den
lærling vi søger. Derudover forventer vi, at du er fleksibel, stabil og energisk, og interesseret i at lære en
masse omkring kvæg.
Stillingen er 37 timer med arbejdsweekend hver tredje weekend. Mulighed for markarbejde.
Landbrugets personale spiser på skolen, hvor der serveres lækker hjemmelavet mad. Der er også mulighed
for bolig på skolen. Gråsten Landbrugsskole er en røgfri arbejdsplads.
Vi tilbyder:
-

Et lærerigt praktikforløb med en god
omgangstone
Frihed under ansvar
Mulighed for fordybelse i fagområder
Indgåelse i et ungt team samt afløsere
Meget høje ambitioner omkring
produktionen samt nyt produktionsanlæg

Vi forventer:
- Mødestabilitet
- God tone under undervisning
- Seriøsitet og stor interesse i
kvægproduktion
- Fleksibilitet
- Samarbejdsvillig

Vores mål er at uddanne elever med stor alsidighed og høj grad af færdigheder. Du vil gradvist få mere
ansvar i løbet af din læretid, i takt med at du bliver klædt på til at tage beslutninger og arbejde selvstændigt.
I stalden bliver vores malkerobotter fra Lely til november skiftet ud med deres nyeste model (A5), og der
investeres derudover i automatisk fodring.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Niels H. Schmidt på tlf. 2763 4321 eller
nhs@gl.dk.
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2023. Vi indkalder løbende kandidater til samtale, så send en
ansøgning og CV, mærket ”Kvæglærling”, hurtigst muligt til nhs@gl.dk.
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