
Driftsleder til 2.200 søer på ejendom
mellem Gråsten og Aabenraa
Svineproduktionen, som vi søger en daglig leder for, er lige udvidet til 2.200 søer med produktion af 
30 kg’s grise. De drægtige søer fodres i ESF-stald, og der er vådfoder i hele anlægget. Polte er egen 
avl, og foderet er hjemmeblandet. 

Vi søger en driftsleder, der kan tage det daglige ledelsesansvar i svineproduktionen, og som brænder for 
at skabe gode resultater. Dette gøres naturligvis kun gennem hele medarbejderteamet, hvorfor det er helt 
centralt, at du har lyst til og er i stand til at motivere medarbejderne. 
Du får mulighed for at arbejde meget selvstændigt, og du vil have stor indflydelse på de produktions-
mæssige beslutninger – naturligvis i samarbejde og sparring med ejer. 
Det er vigtigt, at du har interesse og erfaring i løbeafdelingen.

Vi forventer at:
• du er åben, lyttende og konstruktiv, og kan træffe beslutninger 
• du har et godt overblik i dagligdagen
• du kan sikre en solid ledelse af medarbejderstaben. Du står for den daglige sparring mellem afdelingerne 

og den enkelte medarbejder
• du har en positiv tilgang, sans for detaljen og ser muligheder i stedet for begrænsninger
• du er god til at kommunikere, observere, oplære og uddelegere og kan rumme forskellige personprofiler 

samt være tydelig i din kommunikation – både på dansk, engelsk 
• du bliver frontløber i et team, hvor alle tager et stort ansvar og yder en stor indsats i omhyggelig pasning 

af besætningen
• du har erfaring indenfor svineproduktion
• du er fortrolig med gængse IT-systemer.

Dine ansvarsområder vil være:
• ledelse
• løbeafdelingen
• arbejdstilrettelæggelse
• produktionsstyring
• dataregistrering og analyse af data

Med et job hos os får du:
• en spændende og udfordrende stilling
• frihed under ansvar
• god introduktion og oplæring i produktionen
• en fuldtidsstilling inklusive hver 3. weekend  
• mulighed for personlig udvikling via relevante kurser/- 

uddannelse 
• medindflydelse i dit ansættelsesforhold
• løn efter kvalifikationer
• hjælp med bolig, hvis det ønskes

Lyder ovenstående interessant , så ring gerne til Peter Juhl Friedrichsen på tlf. 20 48 17 31. 
Ansøgning og CV kan i øvrigt sendes på mail pugholm39@mail.dk.
Samtaler afholdes løbende.


