To landbrugselever søges til Danmarks Kvægforskningscenter,
Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, AU-Foulum
Ved Danmarks Kvægforskningscenter, Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab,
Aarhus Universitet (AU), søger vi to landbrugselever, som er klar til at indgå i det
daglige
arbejde med pasning af køer og kalve samt deltage i forsøgsarbejde.
Som udgangspunkt foretrækkes en elev der har afsluttet hovedforløb 1 på
landmandsuddannelsen, men har du rigtig gode forudsætninger kan du også komme i
betragtning efter grundforløbet.
Ansættelsesperioden løber som udgangspunkt til og med hovedforløb 2. Den ugentlige
arbejdstid er gennemsnitlig 37 timer, du vil indgå i vagtplanen med skiftende morgen
og eftermiddagsvagt og dine timer omfatter fast weekendvagt hver 3. weekend.
Ved Danmarks Kvægforskningscenter (DKC), Institut for Husdyr- og
Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet (AU) gennemføres forsøg med kvæg –
primært malkekøer og kalve og vi har en besætning på ca. 260 køer med opdræt.
Derudover har vi 10-20 intensive køer, der er fistulerede og som er opstaldet i en
særskilt afdeling.
Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) har nyere forsøgs faciliteter og du vil derfor
komme til at arbejde i topmoderne og tidssvarende rammer. Du vil få 20 engagerede
kollegaer, der alle arbejder med pasning af kvæg og forsøg.
Som elev ved Aarhus Universitet
I fællesskab (praktikplads og skole) sørger vi for, at du får grundlæggende viden inden
for landbrug med speciale i kvæg. Du vil blive mødt af fagligt engagerede kollegaer,
der gerne deler ud af deres viden og du bliver stillet overfor mange spændende
udfordringer i løbet af din praktiktid. Vi værdsætter vilje til faglig udvikling, et godt
læringsmiljø, kollegialt sammenhold og personlig engagement. Vi gennemfører
forskellige typer forsøg i vores produktionsbesætning og er afhængig af en effektiv og
veldreven produktion.
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Vi forventer
●

At du er i gang med landmandsuddannelsen

●

At du brænder for at arbejde med køer

●

At du har vilje til faglig udvikling

●

At du er ansvarsbevist, selvstændig og motiveret

●

At du er serviceminded og løsningsorienteret

●

At du er engageret og tager ansvar for egen læring

●

At du er god til at arbejde selvstændigt såvel som i teams, viser gå på mod og
ikke mindst – har et godt humør

Du vil primært blive beskæftiget med
●

Pasning af køer og kalve i produktion og i forsøgsarbejde

●

Du skal deltage i den daglige pasning af kvægstalden med malkning,
kalvepasning, fodring med mere

●

Du skal deltage i forsøgsarbejdet, hvor du lærer at tage prøver, foderregistrere og
foretage ydelseskontrol

●

Du deltager i møder med forskere omkring forsøgsdesign og arbejdsplanlægning

Ansættelsesbetingelser
Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer).
Der forekommer weekendvagter hver 3. weekend.
Der er tale om en tidsbegrænset ansættelse. Ansættelsesperioden forventes at løbe til
og med hovedforløb 2, med start 01-01-2023.
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Arbejdsstedet er Burrehøjvej 49, 8830 Tjele, og ansættelsesområdet er Aarhus
Universitet med tilhørende institutioner.
Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftsleder Allan
Mikkelsen, mobil 2066 3000.
Du kan læse mere om Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab på:
http://anivet.au.dk og Danmarks Kvægforskning på https://anivet.au.dk/danmarkskvaegforskningscenter/
Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Fællesoverenskomst mellem
Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAOS-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt
Fælles Forbund (3F) vedr. løn- og ansættelsesvilkår for landbrugsarbejdere,
gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejder.
Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker
en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet
som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under
stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.
Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i
uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og
globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for
38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr.
Læs mere på www.au.dk
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