
 

Selvstændig fodermester søges til kvægbrug ved Rens 

Er du til alsidige hverdage og har lysten til at styre opgaverne i stalden på en kvægbedrift, så har vi jobbet til dig. 
 
Gården fra Lars W. Jensen på Hovmosevej 11, 6372 Bylderup Bov, har været i familiens eje de seneste 7 år. Den 
daglige drift ledes af Lars og en ungarbejder, der hjælper med de daglige gøremål på gården. Besætningen er over de 
seneste år udbygget til 220 jerseykøer med tilhørende opdræt og der er forsat planer om udvidelser. Malkningen 
varetages af 3 LELY malkerobotter. Lars har løbende fokus og ambitioner om at opnå gode resultater, der sikrer 
leveret mængde og kvalitet, hvorfor han ønsker at finde en kandidat, der har samme ambition og mind set.  

Vi forventer at: 

• Du har positivt tilgang, samarbejdsvillig og fleksibilitet.  

• Du selvstændigt kan drive produktionen, observere og udfører alle arbejdsopgaverne i stalden.  

• Du kan tage ansvar og kan trives med at arbejde på egen hånd.  

• Du har enten erfaring indenfor kvæg eller faglært landmand, produktionsleder, agrarøkonom  eller lign. 

• Du har teknisk snilde og kan omgås med malkerobotsystemer. 

• Du har kørekort 

• Hvis du er af udenlandsk herkomst, taler et godt og forståeligt engelsk eller også tysk  

 
Dine opgaver bliver: 

• Stå for alle daglige arbejdsopgaver på kvægbedriften 

• Sparring og samarbejde med rådgivere, som er tilknyttet 

• Planlægge dine arbejdsdage 

• Løse opstående problemer 

• Arbejde hver anden weekend 

 
I dette job for du får du: 

• Et spændende job med udfordringer 

• Frihed under ansvar 

• Fuldtidsstilling på 37 timer / uge 

• En arbejdsplads med mulighed for udvikling både fagligt og personligt 

• Sparring med ejer, dyrlæge og konsulenter  

• Gode arbejdsvilkår og lønforhold, som matcher dine kvalifikationer 

• Understøttende hjælp, at finde bolig i området.  

  
Kan du se dig selv i dette job, ser vi frem til hører fra dig, kontakt Carsten S. Asmussen på telefon 30536191 eller 
send din ansøgning og CV på csa@althr.dk Der vil løbende være samtaler med kandidater til jobbet. Forventet 
ansættelse er planlagt til den 01.01.2023, men kan gerne tilpasses. Er der spørgsmål til stillingen kontakt 
ovenstående. Der er tilknyttet HR rådgiver fra ALT HR/ LandboSyd i rekrutteringsprocessen.  
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