
Ansvarlig driftsleder søges til 
kvægbrug nær Bolderslev
Vil du tage ansvar, passe køer, lede medarbejdere? Vil du vise resultater og planlægning i en  
virksomhed med udviklingsmuligheder og med åbenhed om muligt generationsskifte?

Virksomheden Bjolderupgaard søger en driftsleder, der motiveres af at være selvstændig og kan lide at 
planlægge og strukturere hverdagen for medarbejderne. Du bliver den, som sikrer en solid drift af vores 
kvægbrug samt tager stilling til og ansvar for bedriften. Du får 6 medarbejdere under dig og driftsleder på 
anden ejendom som sparringspartner. 

Vi forventer at:
Du har en positiv adfærd og er fleksibel. Du kan selvstændigt drive produktionen, observere, udføre og 
uddelegere arbejdsopgaver. Du skal være med til at opstille mål og lave resultater i virksomheden.  
På Bjolderupgaard forventer vi, at medarbejderne tager ansvar og yder en indsats for grundig pasning af 
virksomhedens køer. Du skal have fokus på udvikling og optimering af virksomheden, og du skal trives med 
at lede medarbejdere. 
Du har enten stor erfaring indenfor kvæg eller er uddannet produktionsleder, agrarøkonom eller lignende. 
Det er en forudsætning, at du har erfaring med landbrugsfaget og ved, hvordan du finder nødvendig viden.

Om virksomheden og produktionsomfang:
• Staldanlæg fra 2000-2011 med løbende optimering
• 605 årskøer
• 465 SDM køer
• 140 Jersey køer (Robot besætning)
• To ejendomme
• 7 medarbejdere
• Virksomheden er beliggende på Bjolderupvej 82, 6392 Bolderslev.

Dine arbejdsopgaver vil være:
• Stå for den daglige drift i kvægstalden  
• Ledelse af medarbejdere 
• Sparring og samarbejde med ejer og  

anden driftsleder
• Stå for den samlede styring af produktionen
• Tage del i at rekruttere medarbejdere med 

ejer eller efter aftale (hvis nødvendigt)
• Oplæring af medarbejdere
• Arbejds- og ferieplanlægning
• Løse diverse problemer, som opstår.

Med et job hos os får du:
• Et spændende job med udfordringer
• Frihed under ansvar
• Oplæringsforløb til jobbet
• Fuldtidsstilling med flextid
• En arbejdsplads med mulighed for udvikling både fagligt 

og personligt via kurser, erfa-grupper eller uddannelse
• Sparring med ejer, dyrlæge og konsulenter 
• Medbestemmelse af staldtyper mv. i forbindelse med 

udvidelse eller ombygning/nybygning 
• Gode arbejdsvilkår, pension, sundhedssikring og  

lønforhold, som matcher kvalifikationer
• Bolig kan tilbydes
• Åbenhed for muligt generationsskifte. 

Er du vores nye driftsleder, ser vi frem til at høre fra dig. Kontakt Erik Kristensen på telefon 
2164 5956 eller send din ansøgning og CV til bjolderupgaard@privat.dk.
 
Der vil løbende være samtaler med kandidater til stillingen. Forventet ansættelse fra 1. juni 
2021 eller efter aftale. Der ventes gerne på rette person. 
Er der spørgsmål til stillingen, så kontakt gerne ovenstående. 

Der er tilknyttet HR-rådgiver fra ALT-HR til rekrutteringsprocessen.
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