
Selvstændig og ansvarsbevidst

Bedriften består i alt af 300 ha, hvor 100 ha er kartofler, 20 ha frø og 180 ha korn til fremavl. Der søges en 
erfaren markmand, som sammen med ejer kan stå for markdriften. 

I dette job får du mange forskellige opgaver som vanding, sprøjtning, såning, lægning og optagning af 
kartofler, høst af forskellige afgrøder, mm. 

Du skal have overblik, da du får ansvar for et eller flere af disse opgaver i forhold til dine kvalifikationer. 
Da kartofler udgør en stor del af vores produktion, er det en fordel, at du erfaring med kartoffelproduktion. 

Du skal kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar for at planlægge din arbejdsdag, så avlen bliver passet 
optimalt til bedste udbytte, og du skal kunne indgå i et godt samarbejde med ejer.

Det forventes, at du:
• er uddannet inden for faget
• har interesse i at arbejde med planteavl
• er ansvarsbevidst
• har ordensans og kan lide at arbejde med 

vedligehold
• taler dansk
• er god til at samarbejde om arbejdsopgaver
• har kendskab til MarkOnline og GPSstyring.

Der tilbydes: 
• arbejdsvenlig moderne maskinpark
• gode arbejdsforhold
• frihed under ansvar
• hjælp til at finde bolig, hvis nødvendigt
• løn efter kvalifikationer
• ordnede forhold
• selvstændig arbejdsgang.

Arbejdsopgaver vil være:
• sætning, såning, pasning, høst og vanding af 

bedriftens afgrøder
• tæt samarbejde med ejer 
• almindelig vedligehold af maskiner og mindre 

reparationer. 
• ansvar for produktionen generelt.

Arbejdstiden er på 37 timer pr. uge 
eller aftales individuelt.

til kartoffel-, frø- og kornproduktion ved Gram
faglært markmand søges

Er du vores nye markmand, ser vi frem til at høre fra dig. 
Send din ansøgning og CV til kastrupgaard@live.dk.
 
Der vil løbende være samtaler med kandidater til stillingen. Forventet ansættelse fra 1. 
april 2020 eller efter aftale. Der ventes gerne på rette person. 
Er der spørgsmål til stillingen, så kontakt gerne Knud Thyssen på 2128 1091. 

Der er tilknyttet HR-rådgiver fra LandboSyd til rekrutteringsprocessen.

http://kastrupgaard@live.dk

