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        Dato: 18-11-2020 

Brænder du for reproduktion og ledelse? Så er du måske vores næste leder         
til at løfte næste generation frem på avlsrangeringen. 

Er du den rette person med de rette kompetencer og ønsker - kan du være                         
vores nye produktionsleder, som omfatter den overordnede ledelse af hele                                
soholdet, med base i løbestalden. 

Stillingsbeskrivelse: 
 Du indgår i en medarbejderstab på 8 ansatte i vores sohold beliggende ved Broager  
 Som afdelingsleder har du ansvaret for løbestald og drægtighedsstald. Der løbes med             

sæd fra alle DanBreds racer; Landrace, Yorkshire, Duroc. Renracede løbninger til avlen           
og krydsningsløbninger til opformeringsdelen. 

 Du inddrages nogle gange også i klima- og afprøvningsstalden, hvor der afprøves          
Landrace- og Duroc-sogrise. 

Vi tilbyder:  
 En ansvarsfuld stilling, hvor du har et tæt samarbejde med afdelingsleder for               

farestald og afprøvningsstald 
 37 timers arbejdsuge, herunder weekendarbejde hver 4. uge.  
 En arbejdsplads, hvor vi vægter glade medarbejdere, god stemning og gode relationer 
 Gode ansættelsesforhold (betalt pause, feriefridage, sundhedsforsikring mv.) 
 En virksomhed, som prioriterer høj faglighed 
 Gode og pæne personaleforhold- og staldforhold.  

Vores forventninger til dig: 
 Du har erfaring med inseminering og kan skabe gode resultater 
 Du er omhyggelig og har overblik i en løbestald, hvor der skal løbes dyr af tre racer. 
 Du er nysgerrig på avlen og kan lide at sætte mål og komme fremad 
 Du har 100% styr på tal og registreringer 
 Du er en teamplayer 
 Du har ikke bopæl på en svineejendom eller er samboende med andre, som passer grise 

 
Ansættelsesstart: 1/1-2021, men kan aftales nærmere. Vi afholder løbende samtaler.  
Ansøgninger og CV modtages på skrift til: maaling@maaling.com 

Spørgsmål kan rettes til Claus Petersen på mobil 24932023 eller Maria N. Petersen på 24410676.  

Maaling Avl og Opformering er en slægtsgård ejet af Claus og Maria Nittegaard Petersen, en familie med to 
piger på hhv. 7 og 9 år. Gården ligger på det smukke Broagerland (6310 Broager). 
Maaling Avl og Opformering er en af de kun 23 danske besætninger med kontrakt med LFS på svineavl. Vi var 
den bedste DanBred Landrace-avlsbesætning i 2014-2018.  
Besætningen inkluderer 950 søer. Vi har avl med Landrace og Duroc, samt er opformeringsbesætning med 
produktion af YL-polte. Den totale arbejdsstyrke består af 15 medarbejdere. 
Se mere på vores hjemmeside: www.maaling.com eller på Facebook. 

Produktionsleder eller 
afdelingsleder til 
Løbestald i Avlsbesætning 
 

6310 Broager 


