
Vores forventninger til dig
 z Du skal have et godt overblik
 z Du skal have teknisk snilde både til håndtering og 
vedligehold / reparation, da vi ordner meget selv

 z Du skal have et godt engelsk samt respekt for for-
skellige kulturer (koncernsproget er engelsk)

 z Du skal have kendskab til diverse registrerings-
software i et moderne sohold

 z Du har en teamorienteret tilgang til ledelse. 

Stillingen indebærer kun staldarbejde / ledelse. 
Du må forvente en arbejdsuge på ca. 40-42 timer 
samt at hver 3. weekend er arbejdsweekend.  
Der vil være 1 ugentlig aftenvagt.

Som person må du gerne være:
 z løsningstorienteret
 z engageret i det du gør
 z et godt ledereksempel / én der går foran
 z ærlig 
 z grundig.

Vi tilbyder
 z Da vi ønsker et langtidssamarbejde er udviklings- 

og efteruddannelsesmuligheder samt deltagelse i 
erfagruppe en mulighed i ansættelsen

 z Ansvarsniveau aftaler vi i forhold til din uddannel-
se (stillingsbeskrivelse laves)

 z Gode arbejdsforhold og arbejdsmiljø
 z Løn efter kvalifikationer og aftale
 z Vi praktiserer værdi- og dialogbaseret tilgang til 

arbejdsforhold og ledelse med nuværende drifts-
leder

 z Vi hjælper med at finde egnede boligforhold
 z Vi er i alt 7 personer med forskellig nationalitet.

Stillingen besættes, når rette kandidat er fundet.

Afdelingsleder - eller driftslederaspirant - søges til ”Lundbechlund”, der har en besætning med 1.350 søer. 
Har du flair for pasning af dyr samt for ledelse, kan dette være jobbet for dig!

Afdelingsleder søges til drægtighedsstald 
(højre hånd til driftsleder)

Ansøg nu - eller kontakt os for mere information
Har du lyst til at søge jobbet som afdelingsleder / højre hånd til driftsleder på 
Lundbechlund, Langbjergvej 8, 7140 Stouby, så send din skriftlige ansøgning på mail til 
HR-rådgiver Carsten S. Asmussen, ALT-HR, csa@althr.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Carsten S. Asmussen på tlf. 7436 5142.
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