
Ansvarlig driftsleder/fodermester søges til 
kvægbrug nær Broager
Kan du passe køer og drive en kvægbedrift selvstændigt, er det dig vi står og mangler nu. 

Virksomheden søger en kandidat, der motiveres af at være selvstændig og styre sin egen dag. Du bliver 
den, som sikrer en solid drift af kvægbruget samt tager ansvar for driften.

Vi forventer at:
• Du har en positiv tilgang, er samarbejdsvillig og fleksibel. 
• Du selvstændigt kan drive produktionen, observere og udføre alle arbejdsopgaverne på bedriften. 
• Du kan tage ansvar og kan trives med at arbejde på egen hånd. Der bliver gjort en indsats for grundig 

pasning af bedriftens køer.
• Du har enten erfaring indenfor kvæg eller er uddannet faglært landmand, produktionsleder, agrarøko-

nom eller lignende. Det er en forudsætning, at du har erfaring med landbrugsfaget og ved, hvordan du 
passer en kvægproduktion.

Om virksomheden og produktionsomfang:
• Staldanlæg med løbende optimering og faciliteter  
• 120 årskøer med opdræt samlet et sted
• Plansiloer med fast bund til foder
• Bedriften er beliggende ved Broager

Dine arbejdsopgaver vil være:
• Stå for alle daglige arbejdsopgaver på kvæg-

bedriften.
• Sparring og samarbejde med de rådgivere 

som er tilknyttet.
• Planlægning af dine arbejdsdage
• Løse problemer som opstår
• Arbejde hver anden weekend

I dette job får du:
• Et spændende job med udfordringer
• Frihed under ansvar
• Fuldtidsstilling ½ til 1 år frem
• En arbejdsplads med mulighed for udvikling både 

fagligt og personligt
• Sparring med ejer, dyrlæge og konsulenter 
• Gode arbejdsvilkår og lønforhold som matcher 

dine kvalifikationer 

Kan du se dig selv i dette job, ser vi frem til at høre fra dig.

Kontakt Christian Duborg på telefon 61222377 eller send din ansøgning og CV 
på cdu@landbosyd.dk

Der vil løbende være samtaler med kandidater til jobbet. Forventet ansættelse hurtigst muligt eller 
efter aftale. 
Er der spørgsmål til stillingen kontakt ovenstående. 

Der er tilknyttet HR rådgiver fra LandboSyd i rekrutteringsprocessen.


