
VetEmbryo er en virksomhed beliggende i Hellevad, Rødekro, som beskæftiger sig med specialise-
ret reproduktion af heste. Vi udtager æg på hopper, befrugter æggene i laboratoriet og fryser herefter 
embryonerne ned.  

På nuværende tidspunkt består virksomheden af 5 ansatte. Vi har travlt året rundt, men i perioden  
1. april til 15. juli har vi særligt travlt. På denne tid af året gør vi rugehopper klar til at få overført  
embryonerne. Det er også i denne periode, vi har flest heste opstaldet, som skal passes og plejes.

Vi søger en person med indgående kendskab til håndtering af heste, der får ansvaret for hestenes 
daglige trivsel i forbindelse med opstaldning og behandling.

Medhjælper til pasning af heste
hos VetEmbryo 

De daglige opgaver inkluderer bl.a.:
• Dagligt opsyn og let pleje af indlagte heste
• Fodring af opstaldede heste
• Lukke hopper til og fra fold
• Strø halm i bokse
• Klargøring af hø og aftenfoder
• Tilsyn af vandkar og fodring med hø på folde
• Kontrol af hegn samt lettere vedligeholdelses- 

opgaver
• Lettere rengøring af stald samt klinikrum.

Der vil løbende blive behov for at assistere med 
andre opgaver, primært i højsæsonen, hvilket 
inkluderer:
• Udpakning af varer og opsyn med lager
• Assistere under scanning/udtagning af æg / 

overførsel af embryoner samt diverse dyrlæge-
opgaver

• Trække hopper til og fra fold til scanning i  
reproduktionssæsonen

• Tage imod heste der ankommer
• Hjælpe med at sende heste hjem.

Arbejdstiden er fra 8.00 til 11.30 og igen fra 
15.00 til 16.30 i hverdagen og weekendvagt 
hver 2. weekend med tilsvarende timer. 

Forudsætninger:
• Hestekyndig person med indgående kendskab 

til håndtering af heste
• Tryg ved at omgås alle typer af heste, i alle stør-

relser og med forskellige temperament
• Vægter hestenes trivsel højt
• Åben og villig til at indgå i et fællesskab, men 

samtidig indstillet på at arbejde selvstændigt
• Ansvarlig og mødestabil
• Glad og imødekommende. 

Aflønning efter aftale. 

Er du interesseret, så bedes du sende din  
ansøgning til Andreas Carstensen på  
ac@vetembryo.dk. 

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt venligst 
Andreas på 6134 8023.


