Vi søger en dygtig trin-2 lærling til vores griseproduktion
Til skolens moderne griseproduktion søger vi en frisk og udadvendt lærling til trin 2 oplæring fra
den 1. januar 2023.
Du vil komme til at arbejde i et godt team sammen med vores øvrige, dygtige medarbejdere, hvor vi
stræber efter høje produktionsresultater. Vi forventer, at du er engageret og har gå på mod, og klar
på at tage nye udfordringer og ansvar.
Vi søger en lærling, der:
-

er interesseret og seriøs omkring arbejdet med griseproduktion
har lyst til at lære og lære fra sig
har et godt håndelag
er ihærdig, loyal og mødestabil
er fyldt med godt humør og gode ideer

Der er mulighed for at deltage i markarbejde i sæsoner.
Vi tilbyder til gengæld en spændende, alsidig og lærerig stilling i et godt team, hvor velfærd for dyr
og mennesker vægtes højt.
Der er mulighed for kost og logi på skolen. Stuehuset på gården er indrettet med gode medarbejderværelser. Der er masser af aktivitet på skolen – så det bliver aldrig kedeligt at bo her. Og vi har et
super godt køkken med lækker mad, frugt og hjemmebag.
Der er også mulighed for at medbringe egen hest.
Weekendarbejde hver 3. weekend. Gråsten Landbrugsskole er en røgfri arbejdsplads.
Du kan kontakte driftsleder Malene Zoega på tlf. nr.: 30294746, eller forstander Bjarne Ebbesen på
74651024 for yderligere oplysninger.
Kort ansøgning, CV og relevante papirer sendes til mzs@gl.dk senest 14. november 2022 Skriv
"Ansøgning" i emnefeltet.
Vi afholder samtaler løbende.
__________________________________________________________________________________________
Gråsten Landbrugsskole har en moderne landbrugsproduktion med 190 malkekøer, 225 ha og 350 søer med
produktion af 30-kg grise.
Arbejdsvenlig sostalde fra 2000 med bl.a. transponderfodring og sidevendte farestier.
Nyere stalde til fravænnede grise.
Det meste markarbejde udfører vi selv. Vi har følgende afgrøder: Græs, majs, hvede, vinterbyg, frøgræs og raps.
Der er halmfyr, som passes af gårdens personale.
Skolen er præget af et aktivt skolemiljø, hvor mange mennesker mødes med interesse for landbrug.

