MEDARBEJDER TIL GRISEPRODUKTION MED
1400 SØER SØGES
Er du vores kommende kollega, som vil være med til at holde vores moderne og meget
velfungerende drift i topform?
På slægtsgården Kongshoved har vi ca. 1400 søer og sammen med vores dygtige og
engagerede medarbejdere producerer vi på Kongshoved og de dertilhørende ejendomme
smågrise, der sælges ved 30 kg.
Slægtsgården ligger på Kegnæs/Als og blev grundlagt i 1774 og drives i dag af 9. og 10.
generation.
Arbejdet vil hovedsageligt bestå af staldarbejde, primært i farestalden.
På Kongshoved lægger vi ikke kun vægt på at ligge blandt toppen af dansk svineproduktion,
men også på at være en rigtig god arbejdsplads der ligger i toppen iht. fysisk og mentalt
arbejdsmiljø.
Det er vigtigt, at du har gåpåmod, har en god ordenssans, er fleksibel og samarbejdsvillig.
Om dig:
• Du har lyst til at passe grise.
• Du har ordenssans, er ansvarsfuld og pligtopfyldende.
• Du har lyst til at udvikle dig og dine kompetencer.
• Du har lyst til at være en aktiv og positiv del af vores team.
• Du er god til både samarbejde og selvstændigt arbejde.
• Du er fleksibel og mødestabil.
• Du er positiv og har en god portion humor.
• Du ser udfordringer frem for begrænsninger.
• Du forstår- og taler dansk, eller er villig til at lære det.
Vi kan tilbyde dig:
• En moderne arbejdsplads med gode arbejdsforhold.
• Et godt fællesskab i et positivt og meget engageret team.
• Godt arbejdsmiljø med stort fokus på fysisk og mental trivsel.
• En arbejdsplads som er i konstant udvikling.
• Ordnede forhold i lyse og moderne staldanlæg.
• Personalegoder der fremmer socialt samvær, samt fysisk og mental sundhed.
Du kan se mere om os og om gården her på vores hjemmeside www.kongshoved.dk. Har du
yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jens Ole på 23715857 eller via
mail: job@kongshoved.dk
Ansøgning og CV sendes til: job@kongshoved.dk. Ansøgningsfrist 30. juni 2021
Jobstart snarest muligt.

