
 

 
 

 
SPRØJTEFØRER SØGES TIL 2.100 HA. MARKBRUG 
___________________________________________________________________________                  _____  

Konventionelt markbrug drevet efter No till principper!  
Vi er en moderne landbrugsvirksomhed med flere driftsgrene. Markdriftens hovedformål er at sikre 
sundt foder til vores svineproduktion. Vi har tradition for at klare mange opgaver internt i 
virksomheden og markteamet er et centralt omdrejningspunkt for dette.  
 
Som en del af markteamet vil du blive en del af den faste stab på 6-7 personer, hvis primære opgaver 
er at passe vores markdrift og vedligeholde tilhørende maskiner og udstyr. Der vil dog også 
forekomme opgaver i vores andre driftsgrene. 
 
Din primære opgave vil være planteværnsbeskyttelse med vores selvkørende Dammann sprøjte. 
i samarbejde med driftslederen vil du planlægge de nødvendige behandlinger i markerne, samt 
udarbejdelse af tildelingskort du vil blive inddraget i markvandringer med konsulenten, derved få 
indsigt og indflydelse på opgaverne.  
  
 

VI FORVENTER 

• Du er ansvarsbevidst og villig til at yde en 
ekstra indsats i højsæsonerne. 

• Du har gode samarbejdsevner og er en 
teamplayer. 

• Du har en forståelse for virksomheden 
som en helhed 

• Du kan arbejde selvstændigt. 

• Du har relevant uddannelse, erfaring og 
kendskab til moderne maskiner 

• Du har lyst til indflydelse og ansvar til 
planteværns opgaver 
 

 
LØN og TILTRÆDELSE 
Løn efter kvalifikationer. 
Tiltrædelse efter aftale, men vi venter gerne 
på den rette. Vi kan være behjælpelige med 
at finde bolig/lejlighed 
 

VI TILBYDER 

• En hverdag med råderum, indflydelse og 
ansvar efter egen lyst.  

• Vi har en dygtig fast medarbejderstab, 
som alle bidrager positivt med ideer og 
initiativer.  

• Vi vægter det sociale miljø højt, vi løfter i 
flok og finder løsningerne sammen.  

• En virksomhed der konstant er i udvikling 
og forandring. 

• En spændende stilling, der kan tilpasses 
efter kompetencer og lyst 

 
 
KONTAKT og ANSØGNING til 
Driftsleder Mads Lindemann 
Mobil 40302027 ml@klitgaard-agro.dk 
Michael Bundgaard 
Mobil 40302034 mb@klitgaard-agro.dk 
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