
Driftsleder søges til 

Har ovenstående vækket din interesse, høres der gerne fra dig inden d. 15. juli 2018. 
Forventet opstart er den 01.08.2018 men der ventes gerne på den rigtige kandidat til jobbet.

Send din ansøgning og CV til: christiansminde1@gmail.com

Ydermere er der tilknyttet HR- rådgivning, for at hjælp og udvikling af ledelseskompetencer 
på virksomheden i samarbejde med Tommy Frisk.

Er der spørgsmål til stillingen kan man kontakte Tommy Frisk på tlf. 20 47 52 62

Driftsleder søges til at ledelse af 5-6 medarbejder til pasning af 380 køer med opdræt tæt ved Tøn-
der. Der søges en ansvarsbevidst person, som er god til at kommunikere og udfordre sig selv, samt 
til at have bredt samarbejde med ejeren på bedriften. virksomheden består af to ejendomme, hvor 
der er kvier på den ene og køer på den anden. Der er mulighed for at få specifikke oplysninger om 
besætningen, ved at kontakte undertegnede.  

Der lægges vægt på at du:
• Har interesse for ledelse og kan lede og for-

dele arbejde
• Er uddannet indenfor faget 
• Har kendskab til tavlemøder
• Er interesse for at arbejde med køer
• Kommunikerer godt med andre mennesker 
• Taler dansk og engelsk
• kan planligge arbejdsgang for medarbejdere
• Har gode evner til at kontrollerer arbejds-

pladsen (registrering) 
• Vil tage ansvar for bedriften i samarbejde 

med ejer 

Her tilbydes: 
• Gode arbejdsforhold
• Frihed under ansvar
• Løn efter kvalifikationer
• Gode muligheder for nyudvikling
• Gode erfaringskompetencer
• Behjælpelig med boligmuligheder

Arbejdsopgaver vil være:
• Lede og fordele arbejdsopgaver
• Stå for tavlemøder 
• Lave foderplaner 
• Udfylde huller i arbejdsplanen i samarbejde 

med ejer
• Dyreregistrering
• Observation og behandling af dyr
• Reproduktion
• Staldgang med dyrlæge
• Malkning evt. en gang dagligt 
• Stå for oplæring og indkøring af nyansatte
• Weekendarbejde hver 2. weekend
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