Projektleder eller agrarøkonom
Brænder du for planteavlslandbrug, jagt og har du lysten til at drive 450 ha jord, hvor du får ansvaret for
den daglige drift, på Isefjords vidunderlige ø Orø, så får du muligheden her.
Om virksomheden
Hin Agro er en del af en større virksomhed med hovedsæde på Stevns. HIN Agro afdelingen ligger på Orø.
Hvor der dyrkes korn til foder malt og fremavl samt flere forskellige typer frøgræs, hvidkløver og specielfrø
som bladbeder og spinat, hvor af ca. halvdelen er med
frøproduktion.
Der ligges stor vægt på produktion af højværdiafgrøder.
Opgaverne i marken udføres med egen maskinpark, på nær
gyllekørsel, Der drives også en griseproduktion med 320 søer
og slagtesvin, samt ca. 70 stykker kødkvæg til pleje af
naturarealer. Griseproduktionen ledes af og drives forholdsvist
adskilt fra markbruget.
Om jobbet
Du får ansvaret for den daglige drift med ca. 450 ha planteavlsdrift. Til markarbejdet har du en nyere
maskinpark til rådighed, som hovesagligt består af John Deere traktorer, Case mejetærsker, Amazone 36
meters sprøjte. Til reparation- og vedligeholdsopgaver er der et tilhørende værksted.
Derudover er der også vedligeholdelsesopgaver som b.la. dræn, driftsbygninger, samt ansvar for
markplaner, sprøjtejournal og diverse indberetninger mm. I sommerhalvåret er der tilsyn til kreaturerne
der går på græs, og om vinteren er de i stalden.
Den overordnede planlægning foregår i samarbejde med ejer, mens den daglige planlægning, udførelse af
arbejdet foretages af dig og en medarbejder på gården. Der kan også være eksterne medarbejder der skal
ledes. Samt kontakt til konsulenter, mekanikere, elektriker og lignende samarbejdspartnere fortages af den
daglige leder.
Om dig
Du kan arbejde selvstændigt, du har et godt overblik og du er
ikke bange for at tage lederskabet. Du har blik for nøjagtighed,
præcision i markarbejdet, og du sætter en ære i at udføre
arbejdet med høj tilfredsstillelse og rettidig omhu.
Du har hænderne skruet godt på, så du kan løse udfordringer
med maskiner og andre opgaver.
Du kan bevare overblikket i travle perioder og værdsætter at få
det hele med.
Vi tilbyder
Til den rigtige kandidat en enestående mulighed for at drive et unikt landbrug.
Da ejer har over 30 års erfaring indenfor planteavl, er der mulighed for at tilegne sig en stor mængde
erfaring/viden om dette.
Mulighed for at tilrette hverdagen, herunder at udvikle dit lederskab.

Nyere velfungerende maskinpark.
Løn efter kvalifikationer og erfaringer.
God bolig og jagt muligheder.
Gode kollegaer der brænder for landbruget.
Om Orø
Orø også kaldet Issefjordens perle ligger 25 minutters
sejlads fra Holbæk midtby, med afgange det meste af
dagen. Fra Hammerbakke sejles der hvert 20. minut fra
kl. 5.10 til 24.00 i hverdagene og i weekenden fra kl. 6.00
til 24.00.
På Orø bor der ca. 900 indbyggere og 1200 sommerhuse, der er dagpleje, børnehave og skole op til 6.
klasse. Egen dagligbrugs, kro og pizzeria. I sommerhalvåret åbner yderlig flere cafeer, restauranter og
specialbutikker. Orø har et rigt foreningsliv, der rummer mange muligheder for et aktivt fritidsliv i det
omfang man ønsker det.
Hvis du ønsker at høre mere om jobbet, er du velkommen til at ringe til Mads Lundgaard tlf. 45 21 74 98 29.
Mads arbejder i Stevns afdelingen, men har ofte været med til at klare opgaverne på Orø, så han kender
arbejdspladsen.
Stillingen ønskes besat pr. 1. februar eller snarest derefter. Vi indkalder løbende kandidater til samtale,
så sende en ansøgning eller CV hurtigst muligt til Hin@hinagro.dk

