
                                                       
 

  

 

I stalden på Overgaard søger vi en afdelingsleder til farestalden. 

Besætningen består af 1600 årssøer med salg af 30 kilos grise. Søerne i drægtighedsstalden fodres med vådfoder via 

ESF, søerne i farestalden og grisene i smågrisestalden fodres med tørfoder. Det hele fremstilles i eget mølleri. Til at 

servicere grisene er vi i alt 10 medarbejdere. Vi kommunikerer på dansk og på engelsk. I 2020 blev vi færdige med 

opførelse af 414 farestier til løsgående søer og ny løbeafdeling også til løsgående søer. Vi er godkendt til at sælge 

englandsgrise, og salget af 30 kilos grise går 50/50 til DK og udlandet. 

Da vores dygtige afdelingsleder efter 6 år, har valgt at søge nye udfordringer i anden branche, søger vi hans afløser. Vi 

søger dig, der tager ansvar, viser en god drivkraft, kan og har lyst til at stå i spidsen for farestalden. Det kan være at du 

har erfaring med at passe farestald, men ønsker videreudvikling til også at have del i personaleledelse. Det kan også 

være du har ansvaret for en farestald i dag, men ønsker at prøve kræfter med løsgående søer. Til at hjælpe dig får du 2-

3 gode kolleger. Hvor den ene stort set kun passer mindste grise. Vi sigter efter en lige fordeling af arbejdsopgaverne, 

det betyder, at du også til tider vil hjælpe med nogle af de tungere opgaver.  

Stillingen er på 37 timer om ugen med arbejde hver 5. weekend, med fri efterfølgende fredag. Hver anden af dine 

arbejdsweekender, dvs. hver 10. uge inkluderer også aftenrunde i den pågældende uge op til din arbejdsweekend. 

Vi tilbyder:     Det er et plus hvis du kan sige ja til at:  
Mulighed for udvikling  Du taler dansk  
Gode personaleforhold    Du er faglært    
Kolleger med godt humør   Du er glad, social og samarbejdsvillig   
Hus 400 m. fra stalden   Du er ærlig og stabil    
Deltagelse i erfagruppe samt evt. temadage  

 
    

Konkurrencedygtig løn + pension   Vi forventer at:    
Personale arrangementer Du har erfaring med søer    

     

 
    

Kom og vær’ med til en spændende fremtid sammen med os og grisene på Overgaard. Overgaard Gods ligger 25 min. 

kørsel fra Randers og 45 min. fra Aalborg. Se mere på www.overgaardas.com eller find os på Facebook, Overgaard 

Gods A/S   

Jobstart 1.9.2021, men vi venter naturligvis gerne på den rigtige.  

Send en ansøgning på mail og evt. en god anbefaling.  

Mail: kvi@overgaardas.com 

Du kan også ringe til Kristian for mere info på tlf: 21210230  

Afdelingsleder til farestald 

http://www.overgaardas.com/

