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Humor, Hårdt arbejde, Hjerneceller og Handlekraft. Har du masser af dette og

yderligere lidt flair for dyr og andre mennesker, ja, så kunne du blive vores nye elev.

Vi søger en ny landbrugselev med opstart midt i oktober.

Hvem vi søger:

Du skal have en masse energi og lyst og interesse i at lære en masse om får, uld og

økologisk landbrug - så kan vi måske være det perfekte match.

Det vil være at foretrække, hvis du er så erfaren at du er i stand til at arbejde forholdsvis

selvstændigt. Vi har meget at se til på stedet, og ofte vil du blive kastet ud i alverdens

forskellige opgaver, der måske kræver lidt ro og overblik.

Vi forventer dog ikke, at du er ekspert fra starten - det allervigtigste er gåpåmod og en

villighed til at lære, og at du hverken er bange for de store opgaver eller for stolt til de små.

Som minimum skal du have et almindeligt kørekort og være selvkørende, da vi jo bor på

landet og vores dyr og marker er godt spredt på sydfyn. Et trailerkørekort vil også være at

foretrække, men hvis det ikke er aktuelt må vi lære det hen ad vejen.

Derudover forventes det, at du med tiden kommer til at få det fulde ansvar for nogle af

weekendvagterne, så selvom vi bestræber på at være så strukturerede som muligt, så

arbejder naturen og landbruget ikke altid kun i tidsrummet 8-16. Til gengæld gør vi vores

bedste for at være fleksibel på anden måde og andre tidspunkter. Det er nødvendigt med

forståelse herfor, og det vil også være nødvendigt at du bor/har mod på at bosætte dig i

nærområdet i din ansættelsesperiode.

Kommer du langvejsfra og ikke helt har styr på bolig, så har vi en løsning. Vi har nemlig en

udlejningsejendom et par kilometer fra gården og uldspinderiet med havudsigt vi kan

tilbyde, hvis det bliver aktuelt.

Se mere om hvilket miljø du kommer til at være en del af på næste side.

LANDBRUGSELEV SØGES
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Hvem vi er:

Dine nærmeste kolleger i landbruget bliver Henrik (ejer og chef) og Louise, der er uddannet

landmand, ved alt om bedriften her og har styr på det meste i det daglige.

Vi har i øjeblikket omkring 800 moderfår med lam og driver ca. 110 hektar jord. Udover dette

laver vi en del naturpleje og afgræsser ret mange hektar frø, slætmarker, og efterafgrøder

hos vores samarbejdspartnere som er nogle større økologiske planteavlsbedrifter på sydfyn.

Derudover får du cirka 10-12 kolleger i Hjelholts Uldspinderi, som landbruget er koblet

sammen med. Uldspinderiet producerer og sælger garn, og du vil som landbrugselev indgå i

fællesskabet med de øvrige medarbejdere på spinderiet, og indimellem også være en del af

dette team. Vi er en god blanding af mænd og kvinder. 

Nogle er unge, andre er unge forældre, og andre har voksne børn. I fritiden er der nogle der

strikker, nogle der går på jagt, nogle der løber, nogle der læser, og så er der minimum en

der bager ugentligt til vores fredagskage. Der er plads til det meste i vores gruppe.

Du kan læse meget mere om os på www.hjelholtlam.dk og www.hjelholt.dk.

Ansøg

Hvis alt dette kunne have din interesse så skriv gerne lidt om dig selv og send dette til

mail@hjelholt.dk 

Send din ansøgning hurtigst muligt og inden den 7. oktober. Vi kører samtaler umiddelbart

efter og selve ansættelsen begyndes medio oktober.

Vi glæder os til at høre fra dig og håber vi igen kan være heldige at finde en fantastisk

landbrugselev til et ret spændende lærested.

Venligst,

Henrik Hjelholt
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