Elever og medarbejdere søges (pr. 6. april 2018)
Svin
Landbrugs elev eller medarbejder til svineproduktion.
Hans Otto Munch, Aagård, Bukkevadsvejen 8, 3720 Åkirkeby.
Med start sommer 2018 søger Aagård en 2 års elev, eller medarbejder med erfaring i svinehold.
Arbejdsområde: Søer (løbestald, drægtighedsstald, farestald med 3 ugers drift) og slagtesvin.
Pasning af dyrene, flytning af dyregrupper, levering af slagtesvin og vask af stalde.
Håndværk og bygningsvedligehold.
Maskin-og markarbejde i sæson.
Kørekort til bil er en nødvendighed.
Sprogkundskaber: dansk tale og dansk læse/skrive.
Aagård har 345 søer med dertil hørende slagtesvineproduktion 9400/år. Og eksport af 1500
smågrise.
Marker med korn og raps 220 ha i avl.
Arbejdsdagen er, grundet produktionens størrelse, varierende. Det oplever vi som en fordel.
Vi er 3-4 medarbejdere foruden ejer og vi arbejder 37 timer/uge incl. hver 3 week-end.
Tiltrædelse sommer 2018 efter nærmere aftale.
Kontakt Hans Otto Munch Tlf. 20280062.
Ansøgning sendes til: munch.aagaard@mail.dk
Henrik Munk, Klinthus, Bossevejen 10, 3720 Aakirkeby
Vi kan ikke nå det hele derfor søger vi et par ekstra hænder
til hjælp med pasning af grise.
Vi har 360 årssøer og feder alle grisene op i nybygget slagtesvinestald
(bygget i 2017)
Alle grisene fodres med vådfoder og slagtesvinene fodres med ædetidsstyring.
Arbejdstiden er 37 timer incl. arbejde hver 3 weekend.
Vi er fleksible overfor at din hverdag også skal fungere.
Vi har 3 ansatte og dyrker 270 ha jord.
Har dette din interesse så kontakt Henrik på 40 16 23 08 eller
send en mail til klinthus@mail.dk
Brian Kofoed, St. Muregaard, Bedegadevej 44, Klemensker
tlf. 4019 9162 – mail bk@st-muregaard.dk
St. Muregaard søger:
En resultatorienteret 2. eller 3. års elev/faglært landmand
En åbensindet og fleksibel elev/faglært medarbejder med lyst og energi til
klø på
En initiativtager, der tænker på løsninger frem for begrænsninger
En elev med gode samarbejdsevner og godt humør
En holdspiller der ønsker at indgå i vores øvrige team

at

Vi tilbyder:
En arbejdsplads med fokus på konstant udvikling.
En arbejdsplads med liv og mange kolleger.
Frihed under ansvar.
Faste arbejdstider.
Gode personalefaciliteter.
Vi forventer, at du kan tale dansk.
Vi har ca. 1200 søer med smågrise til 30 kg og har et staldteam på 6 M/K med både erfarne folk og
elever.
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Kvæg
Laila og Martin Sode, Smørjeppegård, Smørjeppevej 2, 3700 Rønne
Hvem vil hjælpe med at passe os? Vi er 150 køer og 110 ha, som bliver
passet af vores ejer, en elev og at par deltidsansatte. Vores elev skal på
skole til august, så mangler vi dig til hjælp med at passe os. Vi håber, du er
udlært landmand, 2. årselev eller tilsvarende erfaring, og at du har lyst og
interesse for mælkeproduktion.
Et varieret arbejde med varierende arbejdstider mellem 7 og 18. Arbejdet
består i fodring, malkning, rengøring, reparationer mm. og lidt markarbejde. Du vil få adgang til alle
de data om os som du ønsker.
Håber du kan begynde ca 1/7 - 18. Evt. yderligere oplysninger på 21463845 (Martin) og gerne
skriftlig ansøgning til martinpsode@gmail.com. eller Laila og Martin Sode Smørjeppevej 2, 3700
Rønne

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
Martin Jensen søger arbejde fast, deltid eller Vikar arbejde. (05.03.18)
Har erfaring med at arbejde med slagtesvin samt vedligehold. Har stor erfaring med at
vaskeopgaver. Han arbejder gerne om aftenen og er fleksibel.
Martin har eget cvr nummer.
Kontakt Martin på 50170281 eller mail. martinwagnerjensen@gmail.com

Tina Christensen søger 3 måneders forløb i landbruget. (06.02.18)
Jeg går sygemeldt pt og skal nu afklares med henblik på hvor meget jeg kan magte at arbejde i
fremtiden.
Jeg søger et 3 måneders forløb, der begynder med 3 timer om dagen og gradvis øges.
Jeg har en uddannelse som natur/teknik lærer og har skrevet opgave om svineproduktion. Da jeg
selv går op i økologi og dyrevelfærd foretrækker jeg et øko-landbrug, men da der jo siden jeg gik på
Lærerseminariet er sket en masse fremskridt i velfærden, kunne et konventionelt landbrug også
komme på tale.
Jeg 53 år, mødestabil og god til at gøre som jeg får besked på og kan arbejde selvstændigt.
Kontakt Tina på Telefon 23267963 eller mail tinaborby1@gmail.com
Magnus Seerup, søger elevplads (13.12.17)
Magnus er 17 år og er i gang med landbrugsuddannelsen. Han skal starte på 1 hovedforløb til
februar 2018 på Bygholm Landbrugsskole. Magnus søger ny læreplads fra 1 juli 2018. Magnus har
interesse for slagtesvin/klimagrise og markarbejde, praktikpladsen skal derfor indeholde både stald
og markarbejde.
Magnus har ca. 3 års erfaring med at arbejde med svin og markarbejde. Derudover har han hjulpet
som skoledreng flere steder inden start på uddannelsen. Magnus vil erhverve kørekort til bil kort
efter start på ny læreplads.
Kontakt Magnus på tlf. 26627030 eller mail Magnusseerup03@gmail.com
Andreas Riis, søger praktikplads
Andreas er i gang med 1. grundforløb som ”jordbrugsmaskinfører” i Slagelse
Første grundforløb slutter 8. januar og Andreas forsætter herefter på 2. grundforløb.
Andreas søger praktikplads når 2. grundforløb slutter den 25. juni.
Andreas vil helst arbejde i marken, men er ikke bange for at afløse i stalden, kan passe både svin
og kvæg.
Andreas kan kontaktes på 60 49 40 80
Christian Iné Cederqvist
Adresse: Ølenevej 21, 3751 Østermarie
Alder: 46, Kørekort: B, C1 & C
Søger som: Ufaglært landbrugsmedhjælper (helst kvægbedrift og markarbejde, da jeg delvis er
vokset op på en bedrift med malkekvæg, kvier, tyrekalve og agerbrug).
Svinebedrift er også interessant, men har dog ikke erfaring med grise, men er 'villig til at prøve det
af'. Søger helst fuldtid.
Er lærenem, loyal, mødestabil, ansvarsbevidst og har hænder og hoved skruet 'rigtigt' på..
Kontakt Christian på tlf. 6019 7237 eller
Mail: mc.cederqvist@mail.dk
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Frank Larsen søger job i landbruget:
Søger Praktikplads/arbejde på landbrug hurtigst muligt.
Frank på 30 år søger en praktikplads.
Frank er interesseret i landbrugsarbejde i den bredde forstand, såvel korn som dyr og maskiner har
interesse, men har ikke tidligere erfaring indenfor landbruget. Han er god til mekanik, er Ikke bange
for at lave noget og har hænderne godt skruet på. Har tidligere erfaring med mekanik, elektronik og
han roder ofte med scootere. Frank har ingen fysiske skånehensyn og han har ikke allergi af nogen
art. Frank er pligtopfyldende, ansvarsbevidst, ærekær og holder aftaler, hvis han bliver forhindret i
en aftale, sender han besked.
Frank bor i Rønne. Han har ikke kørekort pt, men sagsbehandler har aktuelt meddelt, at Frank kan
kontakte en kørelærer med henblik på at erhverve kørekort hurtigst muligt. Frank har ikke kørekort til
landbrugsmaskiner. Frank har knallert/ scooter.
Frank har endnu ikke en uddannelse. Han bliver hurtigt træt af at sidde på skolebænken. Han er nok
en smule ordblind. Det boglige har ikke første prioritet. Det er mere det praktiske arbejde/ det at
arbejde med hænderne, som Frank har interesse for - og er god til.
Frank har været i aktiveringstilbud i Genbrugsværkstedet på Vibegård i ca. et års tid. Frank har
mødt stabilt fra kl. 8.00 til 15.00 mandag til torsdag og 8.00 til 12.00 om fredagen. Opgaverne i
Genbrugsværkstedet har typisk været reparationer af cykler, testet højttalere og almindelig
oprydning.
Kontakt til sagsbehandler Hans Heiede Telefon: 5692 2647/Mobil: 3018 2091/Hans.Heiede@brk.dk
Kontakt Frank Larsen på telefon 81 44 20 35
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