
Teamleder m/k til fremtidens smågriseproduktion 
hos Glasholm Grisgård, Sverige 

 
Søger du udfordringer og personlige udvikling – også på en gård i Sverige – så har du chancen for at blive 
teamleder for en moderne griseproduktion på Glasholm Grisgård ved Kristina og Håkon Lennartsson.  

Om virksomheden og produktionsomfang: 
Glasholm Grisgård er en moderne bedrift med nye og renoverede stalde udstyret med de nyeste teknikker 
efter danske og tyske principper. Bedriften ligger nær Kalmar og omfatter plads til 600 søer og er under 
opstart med en smågriseproduktion op til 30 kg, hvor farestalden kører med faringer i 14-dages rytme. Ved 
siden af Lennart og Kristina arbejder der yderligere 2 medarbejdere på gården.  

Vi forventer, at du: 
• er erfaren fra lignende stilling og uddannet indenfor faget 
• har gode samarbejdsevner 
• har en positiv tilgang til arbejdet og lysten til at udvikle dig 
• er rutineret, energisk og resultatorienteret samtidigt med systematisk og har ordenssans  
• behersker et skandinavisk sprog eller som minimum engelsk.  

 
Dine opgaver bliver: 

• opbygning af griseproduktion 
• ledelsesansvar overfor medarbejdere 
• planlægning af produktionsforløb 
• bestilling af varer og foder 
• samarbejde med dine kollegaer om 

diverse opgaver på bedriften. 

 

Med et job hos os får du: 
• en selvstændig stilling / fuldtid 
• indflydelse på opstarten af produktionen 
• arbejde i nye moderniserede stalde 
• at være del i et godt team 
• frihed under ansvar 
• faglige kurser eller uddannelse   
• løn efter kvalifikationer 
• mulighed for bolig på gården.

Der vil løbende være samtaler med kandidater til stillingen. Forventet ansættelse er efter aftale, men gerne 
hurtigst muligt. Der ventes gerne på den rette person til stillingen.  

Ansøgning og CV sendes gerne til csa@althr.dk. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte 
HR-rådgiver Carsten S. Asmussen på telefon 3053 6191. 
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