STILLINGSOPSLAG
Gisselfeld Kloster søger en dygtig - gerne yngre landmand / maskinfører

Til Gisselfeld Klosters Landbrug søges en dygtig - gerne yngre - medarbejder - til en nyoprettet
stilling. Du skal indgå som maskinfører i vores faste team, bestående af i alt 5 medarbejdere, der
varetager maskinopgaverne i land-og skovbruget.
Der vil i den nyoprettede stilling som maskinfører være hovedvægt på topmoderne planteavl,
hvorfor din interesse, erfaring og fokus skal være at kunne varetage de mere avancerede
maskinopgaver, herunder anvendelse af nye teknologier, som sammen med godt håndværk skal
sikre effektivitet og rettidighed overalt i driften. Der vil være knyttet faste arbejds- og
ansvarsopgaver til stillingen, men derudover vil der også kunne være tale om en del overlapning af
mange forskelligartede maskinopgaver i relation til land- og skovbruget.
Vi tilbyder:
•
•
•
•

Et spændende og alsidigt, men også udfordrende job, som giver indsigt i driften på et af landets
største godser. Godset, som er i konstant udvikling, drives samtidig under hensyntagen til de
historiske og naturmæssige værdier
En stilling, som for den rette vil give rig mulighed for at udvikle arbejds- og ansvarsområderne
med planteavl som en af godsets nøglemedarbejder
Du bliver en del af et større team med dygtige kollegaer, som med den rette instruktion sikrer,
at du effektivt kan varetage dine funktioner - også på tværs af Organisationen
Mulighed for lejebolig

Vi forventer, at du er:
•
•
•
•
•

Udadvendt og har et godt humør - også i en travl hverdag
Ansvarsbevidst og har gode samarbejdsevner
Engageret og i besiddelse af en udpræget ordenssans
At du sætter en ære i at levere et godt håndværk og et veludført arbejde – hver gang
Kan arbejde selvstændigt og påtage dig ansvar, men også indgå i og være en del af et team

Vi forventer, at du har flg. kvalifikationer / kompetencer:
•
•
•

Relevant erhvervsfaglig uddannelse, faglært landmand / maskinfører (landbrug)
Erfaring med og interesse i nye teknologier og deres anvendelse
Erfaring med håndtering af planteværn, indstilling og kørsel med sprøjte

•
•

Erfaring med indstilling og kørsel med såmaskine
Erfaring med indstilling og kørsel med mejetærsker

Arbejdsopgaver:
•
•
•
•

Kørsel med og vedligeholdelse af større moderne landbrugs – og entreprenørmaskiner
Drænopgaver
Periodevis kørsel med skov-relaterede maskiner
Medvirke til driften af den samlede virksomhed

Tiltrædelse: Juli-august 2018 eller efter nærmere aftale.
Skriftlig ansøgning bedes stilet til kl@gisselfeld-kloster.dk snarest muligt og senest den 20. juni
2018, indeholdende referencer og relevante bilag.
For evt. spørgsmål eller yderligere oplysninger om stillingen, kontakt Landbrugschef K. Lundby,
Godskontoret, Gisselfeld Kloster, på tlf. 5632 6032 eller mobil nr. 4055 6053.

Lidt om virksomheden:
Gisselfeld Kloster er med sine 4.000 ha. et af landets største og smukkest beliggende godser og er organiseret som en
erhvervsdrivende fond. Hovedaktiviteterne er - udover et traditionelt land- og skovbrug - udlejning af 126 ejendomme,
jagt, fiskeri, energi, event, turisme og park- og slotsdrift. Der beskæftiges ca. 27 medarbejdere, samt sæsonansatte. Se
mere på www.gisselfeld-kloster.dk

