Tryk på mig og se
om jobbet er dig

Topmotiveret frontløber til moderne avl og
opformering i Sønderjylland søges
Avlscenter Eskegaard A/S søger en produktionsfaglig leder. Motiveres du af topresultater via implementering af ny viden og kompetent ledelse, er det dig, vi har brug for!
Vores forventninger til dig:
• Dit fokus skal ligge på optimering og udvikling af svineproduktionen. Samtidig skal du tilføre faglig viden,
som kan implementeres i produktionen.
• Du skal sikre en solid og effektiv oplæring af medarbejderstaben. Du står for den daglige sparring mellem
afdelingslederne og den enkelte medarbejder - i tæt dialog med ledelsen.
• Du har en positiv tilgang, sans for detaljen og ser muligheder i stedet for begrænsninger.
• Du er god til at kommunikere, observere, oplære og uddelegere og kan rumme forskellige personprofiler
samt være tydelig i din kommunikation – både på dansk, engelsk og gerne tysk.
• Vi forventer, at du er frontløber i et team, hvor alle tager et stort ansvar og yder en stor indsats i omhyggelig pasning af besætningerne.
• Du er måske allerede uddannet dyrlæge, agronom, jordbrugsteknolog, agrarøkonom eller produktionsleder og erfaring indenfor svineproduktion er en selvfølge. Du skal være fortrolig med gængse IT-systemer,
herunder Excel.
Hvad står vi for?
Hos Avlscenter Eskegaard A/S leverer vi avlssvin af allerhøjeste kvalitet. Vores værdikæde er gennemtænkt
og biosikret i alle led, helt fra egenproduktion af specialfoder, genetisk udvikling i DanBred regi frem til levering hos kunden.
Vi er et topmoderne landbrug og har viden og faciliteter, der gør det muligt, at løse de fleste opgaver internt.
Vi udvikler både medarbejdere, maskinel og selve virksomheden for at kunne være markedsledende med
høje standarder inden for sundhed og genetik.
Ledelsesmæssigt er virksomheden baseret på en flad struktur, hvor samarbejde og kommunikation vægtes
højt.
Kort og godt:
Avlscenter Eskegaard A/S er et moderne drevet landbrug med hovedfokus på avl og opformering beliggende
mellem Haderslev og Kolding. Vi har 25 ansatte med ansvar for vores 1.700 søer - heraf 220 LL avlssøer,
180 DD avlssøer og 1.300 opformeringssøer, samt mark. Der sælges ca. 20.000 avlsdyr til ind-/udlandet om
året via eget logistik setup. Vi er licenseret forhandler af DanBred genetik via DanSau GmbH i Tyskland. Vi
har egen kornproduktion på 900 hektar samt biosikker opbevaring af korn til hele foderproduktionen. Se mere
på vores hjemmeside www.eskegaard.dk og Facebook (Avlscenter Eskegaard A/S)

Vi tilbyder:
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Et kompetent og stærkt fagligt miljø
Et spændende job med udfordringer
Frihed under ansvar
God introduktion og oplæring
Fuldtidsstilling og fleksible arbejdstider
Mulighed for personlig udvikling via kurser/uddannelse
Medindflydelse i dit ansættelsesforhold
Løn efter kvalifikationer
Mulighed for bil og bolig
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Levere optimale og driftssikre løsninger i
en foranderlig hverdag
Solid og faglig oplæring af ansatte
Sikre faglighed på et højt niveau
Bidrage til faglig vidensdeling tilpasset
kunderne
Optimere og udvikle svineproduktionen
Fremme et godt arbejdsmiljø
Udvikle høj effektivitet via LEAN

Er du klar til jobbet som svinefaglig chef ved Avlcenter Eskegaard A/S, ser vi frem til at modtage din ansøgning og CV på cdu@landbosyd.dk.
Der vil løbende være samtaler med kandidater til stillingen. Forventet ansættelse 1. marts
2019 men kan aftales nærmere efter aftale. Der ventes gerne på den rette person til stillingen.
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte HR rådgiver Christian Duborg fra
LandboSyd på tlf.: 61 22 23 77

