Elever og medarbejdere søges (pr. 25. september 2018)
Oversigt over ledige stillinger og jobsøgere (læs mere nedenfor):
Svin:
Kristina og Hans Peter Sonne, Søndregård, søger medarbejder til smågriseproduktion
Christian Westh, Borggård, søger medarbejder til farestald
Brian Kofoed, St. Muregård, søger ny medarbejder og ny driftsleder/produktionschef

Kvæg:
Poul Erik Kristoffersen, Myrebygård, søger medarbejder til mælkeproduktionen
Carsten & Kim Nielsen, Østre Pilegård, søger elev til mælkeproduktionen

Job søges:
Mark Kofod Haakansson, søger praktik samt elevplads

Svin
Søndregård i Nyker søger medarbejder til smågriseproduktion
Da det nye koncept for Bornholmergrisen, som trådte i kraft i april, har medført mere
tidskrævende rutiner, mangler vi et par ekstra hænder til vores ambitiøse og meget
pligtopfyldende staldteam.
Vi søger en erfaren, mødestabil og energisk medarbejder med et godt humør. Vi lægger vægt på, at
der er plads til humor og smil, selv i en travl hverdag.
Det er vigtigt at du har lyst til at lære nye arbejdsgange og rutiner, da produktionen af
Bornholmergrisen af og til giver ekstra udfordringer. At tænke hurtigt, rationelt og kreativt kan være
nødvendigt for at løse nogle af de opgaver som vi står overfor.
Hvis du, ud over ovennævnte kan lide en hverdag med ansvar og faste rutiner er det lige dig vi
mangler.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
Hans Peter Sonne på 51762049
eller Kristina Sonne på 22581717
Ansøgning sendes på mail: sonne.sondregaard@gmail.com senest den 7. oktober.
Tiltrædelse hurtigst muligt.
Christian Westh, Borggård, Bukkevadsvejen7B, 3720 Aakirkeby tlf. 2382 6883
Vi søger en medarbejder med erfaring og lyst til at passe farestald!
Du har:
interesse for at arbejde med dyr!
overblik og arbejder systematisk!
ansvarlig tilgang til arbejdet
syn for detaljen
lyst til at arbejde i et multikulturelt team!
Vi tilbyder
et job hvor du gør en forskel
deltagelse i Erfagruppe
faste arbejdstider
På Lynggård er der 700 søer og klimastalde med grise indtil 30 kg.
Team på 4 medarbejdere – engelsktalende. Arbejde hver 3. weekend.
Arbejdstid fra kl. 7.00 - 15.30.Løn efter kvalifikationer
Ring til driftsleder Brian Krak 5176 3485 eller ejer Christian Westh 2382 6883
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Brian Kofoed, St. Muregaard, Bedegadevej 44, Klemensker tlf. 4019 9162
Vi søger ny medarbejder og ny driftsleder/produktionschef. For spørgsmål eller yderligere
information til begge stillinger, kontakt ejer Brian Kofoed på tlf. nr. 4019 9162 eller pr. mail bk@stmuregaard.dk.
Såfremt en af stillingerne har interesse, send da din ansøgning til bk@st-muregaard.dk.
ER DU VORES NYE MEDARBEJDER?
Da vi står overfor at skulle have en produktion med 100% løsgående søer, søger vi en ny
medarbejder, der sammen med det øvrige team skal indgå i pasningen af vores sohold.
Vi har i dag et staldteam af yderst kompetente medarbejder, der ligesom dig stræber efter det bedst
mulige produktionsresultat.
St. Muregaard har en produktion på ca. 1150 søer med grise til 30 kg - stigende til 1350 søer. Vi er
en del af specialproduktionen ”Bornholmergrisen” og som et led i udviklingen af konceptet, står vi
overfor at omlægge til 100% løsgående søer.
Vi vægter dyrevelfærd samt medarbejdertrivsel højt i en hverdag med fokus på konstant udvikling.
Vi søger:
En resultatorienteret medarbejder med erfaring fra svineproduktion.
En åbensindet og fleksibel medarbejder med lyst og energi til at klø på.
En initiativtager, der tænker på løsninger frem for begrænsninger.
En medarbejder med gode samarbejdsevner og godt humør.
En holdspiller der ønsker at indgå i vores øvrige team.
Vi tilbyder:
En arbejdsplads med fokus på konstant udvikling.
En arbejdsplads med liv og mange kolleger.
Frihed under ansvar.
Faste arbejdstider.
Gode personalefaciliteter.
Løn efter kvalifikationer.
Tiltrædelse snarest eller efter aftale.
ER DU VORES NYE OVERORDNEDE DRIFTLEDER/PRODUKTIONCHEF?
Vi tilbyder en stilling med produktions- og ledelsesansvar - en stilling hvor du skal træde i ejers sted.
Du kommer til at stå for vores animalske produktion, foderproduktion samt medarbejderledelse.
Vi har i dag et staldteam af yderst kompetente medarbejder, der ligesom dig stræber efter det bedst
mulige produktionsresultat.
St. Muregaard har en produktion på ca. 1150 søer med grise til 30 kg - stigende til 1350 søer. Vi er
en del af specialproduktionen ”Bornholmergrisen” og som et led i udviklingen af konceptet, står vi
overfor at omlægge til 100% løsgående søer. Erfaring med løsgående søer vil derfor være en fordel,
men ikke et krav. Vi stopper ligeledes med at kupere haler, hvorfor klimastalden også vil være et
fokusområde, for at sikre trivsel og velvære for grisene.
Vi vægter dyrevelfærd samt medarbejdertrivsel højt i en hverdag med fokus på konstant udvikling.
Vi søger:
En resultatorienteret leder med erfaring fra svineproduktion.
En åbensindet og fleksibel leder med lyst og energi til at klø på.
En initiativtager, der tænker på løsninger frem for begrænsninger.
En leder med gode samarbejdsevner og godt humør.
En holdspiller der ønsker at lede vores øvrige team.

Vi tilbyder:
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En arbejdsplads med fokus på konstant udvikling.
En arbejdsplads med liv og mange kolleger.
Frihed under ansvar.
Faste arbejdstider.
Gode personalefaciliteter.
Løn efter kvalifikationer.
For spørgsmål eller yderligere information, kontakt ejer Brian Kofoed på tlf. nr. 4019 9162 eller pr.
mail bk@st-muregaard.dk.
Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

Kvæg
Myrebygård, Kærgårdsvej 6, 3720 Aakirkeby. Henvendelse til:
Poul Erik Kristoffersen - mobil: 2925 7278
Medarbejder søges til mælkeproduktion
Myrebygård ved Poul Erik Kristoffersen søger medhjælper til mælkeproduktion med 180 køer +
opdræt. Vi søger hjælp til staldarbejdet, hvor du skal være med til malkning, fodring mv. Der er
mulighed for at sætte præg på resultaterne og få ejerskab til forskellige opgaver. Du skal gerne have
kendskab til faget, være positiv og have gå-på-mod. Er du interesseret så kontakt Poul Erik på tlf.
2925 7278. Løn og arbejdstider efter aftale.

Elev søges til mælkeproduktion
Østre Pilegård v/ Carsten & Kim Nielsen, Centralvej 8, 3782 Klemensker
Tlf. 4046 2539 (Carsten) eller 2927 0365 (Kim)
Vi søger elev med interesse for mælkeproduktion til vores besætning på knap 400 malkekvæg. Vi
forventer, at du starter til efteråret, gerne september.
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Job søges
Mark Kofod Haakansson, Søger praktik samt elevplads. (8.8.2018)
Mark er 22 år, og er lige nu i gang med Erhvervsassistent uddannelse
på Bornpro under Kombineret Ungdomsuddannelse og starter på sit sidste semester
den 6. august 2018, med ønske om start på Landbrugsskole til januar når hans
nuværende uddannelse er færdig.
Mark har en lille smule erfaring med svin fra forrige praktik
ellers omkring et års erfaring med generelt stald arbejde fra Remisen i Lobbæk
hvor han primært var i stalden og var med til at sørge for får, grise, heste, geder og marsvin.
samt kørsel af shæffert/frontlæsser.
Mark har på nuværende tidspunkt kun kørekort til lille knallert, men er i gang med at erhverve
kørekort til bil.
Mark kan kontaktes på email: zgcptbubbles@gmail.com eller på telefon 52 17 22 30
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