ST. MUREGAARD

ER DU VORES NYE MEDARBEJDER I FARESTALDEN?
Vi søger en engageret medarbejder til pasning af vores nye farestald med plads til 380 løsgående søer.
Vi har i dag et staldteam af 8 danske medarbejdere, som glæder sig til at byde dig velkommen. Fælles for
alle er, at vi har faglighed i højsædet og ligesom dig stræber efter det bedst mulige produktionsresultat.
Hvis du går med ønsket om at fordybe dig i farestaldens daglige drift og har sans og interesse for at
finjustere alle parametre for at optimere søernes og dermed smågrisenes trivsel, er det dig vi leder efter!
St. Muregaard har en produktion på ca. 1150 søer med grise til 30 kg. Vi er en del af specialproduktionen
”Bornholmergrisen” og som et led i udviklingen af velfærdskonceptet, slog vi sidste år dørene op til vores
nybyggede farestald med 100% løsgående søer og smågrise med lange haler. Vi kan derfor tilbyde en
stilling med mulighed for at samle og skabe erfaring inden for et velfærdstiltag i svineproduktionen, som vi
tror på vil udvikle sig på landsplan over de kommende år.
Vi vægter dyrevelfærd samt medarbejdertrivsel højt i en hverdag med fokus på konstant udvikling.
For mere info om vores produktion se https://www.youtube.com/watch?v=gfBtgYx1Zuc

Vi søger:
-

En resultatorienteret medarbejder med erfaring fra farestald.
En åbensindet og fleksibel medarbejder med lyst og energi til at klø på og lære nyt.
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:
-

Introforløb og oplæring efter behov.
En arbejdsplads med fokus på konstant udvikling.
En arbejdsplads med liv og mange kolleger.
En arbejdsplads med tydelig daglig ledelse og supervision.
Frihed under ansvar.
Faste arbejdstider.
Gode personalefaciliteter.
Løn efter kvalifikationer.
Tiltrædelse snarest eller efter aftale.

For spørgsmål eller yderligere information kontakt produktionschef Brian Krak på tlf. nr. 29 38 62 10 eller
pr. mail krak@st-muregaard.dk

Såfremt stillingen har interesse send da din ansøgning til krak@st-muregaard.dk
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