Svinerådgiver med sort bælte i farestald og reproduktion
Vi søger en erfaren svinerådgiver til vores kontor i Herning. Dine opgaver bliver
produktionsrådgivning, Sohold med fokus på farestald, reproduktion og avl.
Herunder også produktionsøkonomi, lovgivning og krydsoverensstemmelseskrav.
Om dig:
• Du har, som os andre, allerede fundet ud af at arbejdet med dansk
svineproduktion er spændende og udfordrende.
• Du kan lide at formidle din viden til andre.
• Du snakker lige så godt med medarbejderen og eleven - som ejeren af det
hele.
• Du er ikke bleg for at møde tidligt og trække i kedeldragten, for sammen med
medarbejderne i stalden at tage fat på rutinerne, hvor og hvornår de foregår.
• Du kan lide at finde løsninger sammen med vores kunder.
• Du har lyst til fortsat at dygtiggøre og udvikle dig.
• Du kan tage ansvar og levere til tiden og med den aftalte kvalitet.
• Du kan arbejde tæt sammen med kollegaerne i TEAM Sohold og en række
andre samarbejdspartnere.
Om os:
• SvineRådgivningen består af 19 faglige og skarpe hoveder, der ønsker at være
de bedste inden for deres felt. Hver dag kommer du til at arbejde sammen med
dygtige kollegaer, som du kan sparre med, spørge til råds og lære af.
• Vi vægter fleksibilitet i arbejdslivet højt. Vi deltager i faglige arrangementer,
møder og kurser, til gengæld planlægger vi selv vores arbejdsdag med tid til
familielivet.
• Det skal være sjovt at gå på arbejde, derfor vægter vi også det sociale højt.
• Vi holder dig fagligt opdateret ved deltagelse i relevante ekspertgrupper og
løbende efteruddannelse.
Om det praktiske:
• SvineRådgivningen hører til i landbrugscentre i Herning, Vojens og Kolding.
• Arbejdssted er Herning.
• Mulighed for arbejdssted i Kolding/Vojens 1-2 dage i ugen og dage med
hjemmearbejdsplads.
• Fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.
• Lønnen aftales individuelt.
• Se mere om os på www.svineraadgivningen.dk.
• Ansøgning sendes til kja@sraad.dk – vi holder samtaler løbende.

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte direktør
Kjeld Askjær på tlf. 2479 1182 for at høre nærmere.

