
Landbrugsmedhjælper søges til kvægbedrift 
beliggende ved Varde 
Her er stillingen til dig, som ønsker en selvstændig arbejdsplads, hvor der samtidig er et godt 
fællesskab med kollegaer. Vi søger en medarbejder, der som os selv vil skabe et godt resultat 
og går op i kvaliteten på bedriften. Dyrenes velfærd er noget af det vigtigste, især yversundhed og 
trivsel vægtes højt. 

Ejendommen er beliggende ved byen Varde og består af 300 SDM malkekøer med opdræt og 110 ha. jord 
med pasningsaftale fra maskinstation.
Der malkes 2 gange dagligt i en 2x24 swing-over malkestald, der sammen med stalden er bygget i år 2010.
Du vil indgå i et team på 4 mand; medarbejder, ejer og to ungarbejdere.

Arbejdstiderne er ikke fastlagt, og du kan derfor være med til at sammensætte tiderne. Du vil komme til at 
malke 1 gang i hverdagene og fast hver 2. weekend morgen og eftermiddag.  

Vi tilbyder:
• godt arbejdsmiljø 
• gode kollegaer
• planlægning af din egen arbejdsdag
• hjælp til at finde bolig, hvis det ønskes
• løn og vilkår efter kvalifikationer.

Dine ansvarsområder og ansvar vil være:
• malkning
• fodring
• tilsyn af køer, kvier og kalve 
• blanding af foder
• opsyn og ansvar omkring foderkvaliteten
• diverse små opgaver som vedrører bedriften.

Den helt rigtige profil til jobbet:
• du glædes ved at passe køer
• du har ordenssans og går op i at holde orden
• du taler dansk, tysk eller hollandsk
• du møder til tiden
• du er ansvarsbevidst
• du er åben over for dialog/kommunikation
• du brænder for at arbejde selvstændigt
• du har en landbrugsuddannelse eller erfaring inden 

for faget – det er dog ikke et krav.

Så brænder du for at passe køer, er denne stilling lige noget for dig.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen, og vi tager gerne en snak med dig inden. 

Send din ansøgning og CV til cdu@landbosyd.dk. 

Der lægges vægt på at få den rette medarbejder til stillingen, og der er tilknyttet 
HR-rådgivning til rekrutteringsdelen. Er der spørgsmål til stillingen kontakt LandboSyds 
HR-rådgiver Christian Duborg tlf. 6122 2377.


