STILLINGSOPSLAG
Gisselfeld Klosters Landbrug søger en dygtig elev fra
Landbrugsuddannelsen – inden foråret 2022
Til Gisselfeld Klosters Landbrug søges med tiltrædelse inden foråret 2022 en dygtig elev, med stor
interesse for planteavl og maskiner. Du skal være godt i gang med uddannelsen til landmand. Du
skal indgå i vores faste medarbejderstab, bestående af i alt 6 medarbejdere, heraf er 4
medarbejdere, beskæftiget i markbruget, mens 2 medarbejder hovedsageligt varetager opgaver
med vedligeholdelse og pasning af parkanlæg, samt grønne arealer -og faciliteter i øvrigt tilhørende
godset.
Lidt om stillingen
Der vil i stillingen som landbrugselev være hovedvægt på topmoderne planteavl, hvorfor din
interesse, og fokus skal være, at kunne varetage og udvikle dine færdigheder inden for forskellige
maskinopgaver, herunder anvendelse af nye teknologier, som sammen med en grundlæggende
indstilling til, at udføre et godt håndværk skal sikre effektivitet og rettidighed overalt i driften. Der vil
til stillingen som elev være faste arbejdsopgaver, derudover vil der også være tale om, at du som
elev kommer rundt på de fleste maskinopgaver.
Der anvendes i den daglige drift nyere maskiner med den nyeste teknologi af mærket John Deere.
Der er i øvrigt rigtig gode produktionsfaciliteter til håndtering af frø- og kornproduktion. Ind under
landbruget hører også driften af godsets flis fyret varmeværk, der forsyner slot, ejendomme, og
driftsbygninger. Ud over de mange traditionelle opgaver i landbruget, udføres der også
serviceopgaver for de øvrige driftsområder, herunder service og vedligeholdelsesopgaver på eget
værksted.
Sædskiftet består af frøavl, sukkerroer, vinterraps, maltbyg, brødrug, brødhvede, industrihvede. Der
undersøges løbende mulighederne for alternative afgrøder. Derudover drift og forvaltning af store
græs –og naturarealer
Vi tilbyder:
• Et spændende og alsidigt, men også udfordrende job, som giver indsigt i driften på et af landets
største godser. Godset drives efter moderne drift -og ledelsesprincipper, men også under
hensyntagen til de historiske og naturmæssige værdier
• En stilling, som med den rette indstilling, vil give dig mulighed for at udvikle dine færdigheder
indenfor planteavl og bidrager dermed til, at du bliver en dygtig planteavler.
• Du bliver en del af et større hold med dygtige kollegaer, som sammen med den rette instruktion
sikrer, at du effektivt kan varetage dine funktioner - også på tværs af Organisationen
• Ordnede ansættelsesforhold, løn mv, i henhold til overenskomst
• Mulighed for bolig
Vi forventer, at du er:
•
•
•
•

Moden og som minimum er 18 år gammel og er i besiddelse af B-Kørekort
Positivt indstillet og har et godt humør - også i en travl hverdag
Ansvarsbevidst og har gode samarbejdsevner
Engageret og i besiddelse af en udpræget ordenssans, og har lyst og vilje til at lære
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•
•
•

Er indstillet på, og finder det naturligt, at holde orden på maskiner, værktøj og omgivelserne i
øvrigt, så de fremstår præsentable
At du sætter en ære i at levere et godt håndværk og et veludført arbejde – hver gang
Kan arbejde selvstændigt og påtage dig ansvar i forhold til dit uddannelsesniveau, men også
indgå i og være en del af et hold

Vi forventer, at du har gennemført:
•

Gennemført 1. hovedforløb

Arbejdsopgaver:
•
•
•
•

Kørsel med og vedligeholdelse af større landbrugs -og entreprenørmaskiner
Drænopgaver
Drift af landbruget
Medvirke til driften af den samlede virksomhed

Tiltrædelse: Inden Foråret 2022 (eller efter nærmere aftale.)
Skriftlig ansøgning bedes stilet til kl@gisselfeld-kloster.dk snarest muligt, indeholdende relevante bilag.
Der vil løbende blive afholdt ansættelsessamtaler.
For evt. spørgsmål eller yderligere oplysninger om stillingen, kontakt 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 127 ejendomme, jagt, fiskeri, energi, event, turisme og park- og slotsdrift. Der
beskæftiges ca. 27 medarbejdere, samt sæsonansatte. Se mere på www.gisselfeld-kloster.dk
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Lidt billeder fra Landbruget..
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