Medhjælper til farestald
I stalden på Overgaard søger vi en medhjælper, der kan passe grise i farestalden, samt tage ansvaret for farestalden, i
afdelingsleders fravær. Det er ikke et krav, at du har erfaring med grise, men er du stabil og har du lyst, lærer vi dig meget
gerne op.
Besætningen består af 1600 årssøer med salg af 30 kilos grise. Søerne i drægtighedsstalden fodres med vådfoder via
transpondere, 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.

Som person er du frisk, positiv og med på at vi skal arbejde som et team. Vi har fælles pauser, og ønsker at styrke vores sociale
sammenhold. Derfor skal du også have interesse i dine kollegaer, såvel udenlandske som danske.
Arbejdstiden er, mandag til fredag fra kl. 06.00 til kl. 14.00. Arbejde hver 5. weekend, ligeledes fra kl. 06.00 til kl. 14.00. 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

Mulighed for bolig

Du er ærlig og stabil

Deltagelse i erfagruppe samt evt. temadage
Konkurrencedygtig løn + pension

Vi forventer:

Personale arrangementer

Stabilitet og interesse

Overgaard Gods ligger 30 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 1.3.2022 – vi afholder jobsamtaler løbende
Send en ansøgning på kvi@overgaardas.com eller ring til Kristian for mere info på
telefon 21210230.

