
 

Passioneret driftsleder søges til kyllingeproduktion 

Driftsleder søges til vores 2 ejendomme med kyllinger i Vorbasse og Bække, du vil få en spændende og 

selvstændig arbejdsdag, hvor du planlægger den daglige pasning sammen med vores medhjælper. Du vil 

have den direkte kontakt til vores samarbejdspartnere og rådgivere, og være den der har fingeren på 
pulsen. Tager initiativ til pasning og igangsætning af opgaver. Det forventes at du har styr på planlægning 

og god ordenssans, for at kordinere den daglige produktion. Der lægges stor vægt på punktlighed og 

ansvar for dyrene. Det er nødvendigt grundet vagt, at du ikke bor mere en ca.30 minutter væk fra 
området. 

Vi tilbyder dig:  

• En spændende arbejdsplads og alsidigt job med gode og dygtige kollegaer. 
• Del af et godt medarbejderteam, som brænder for deres erhverv. 
• En moderne virksomhed med nyeste teknologi til rådighed indenfor alle driftsgrene. 
• Oplæring i at passe kyllinger, hos de andre ansatte driftsleder.  
• Weekendafløsning i kyllingeproduktionen. 
• Indgå i daglige opgaver vedr. halmfyring og bygningsvedligeholdelse mm. 
• Løn efter kvalifikationer. 
• Medarbejderbolig nær arbejdspladsen kan tilbydes.  

Dine kvalifikationer: 
• Du har gerne erfaring indenfor produktion af dyr.  
• Du er effektiv, og god til at planlægge og strukturere arbejdsopgaver.  
• Du er ansvarsbevidst og lægger stor vægt på, at dit arbejde bliver ordentligt færdiggjort.  
• Du besidder god ordenssans. 
• Du er loyal og selvstændig. 
• Du er fleksibel, åben og imødekommende, samt god til at samarbejde. 
• Du er indforstået med, at være fleksibel på arbejdstid, da der kan forekomme skiftende 

arbejdstider, når der skal sluttes og indsættes nye kyllinger. 

Ansøgning: 

Er du interesseret i at søge denne spændende stilling, eller mangler yderligere oplysninger, kan du 

kontakte produktionsleder Michael Jensen på mobil 20144653. eller mail Michael@frijsenborg.dk  

Send din ansøgning vedlagt CV og dokumentation for evt. uddannelse mærket ”Driftsleder Kyllinger” til 
Frijsenborg Gods, Linen 62, 8450 Hammel eller på mail: Michael@frijsenborg.dk 

Ansøgningerne behandles løbende. 

Frijsenborg og Wedellsborg godser er en moderne og dynamisk Land- og skovbrugsvirksomhed med i alt ca. 70 
ansatte. Virksomheden omfatter ca. 3.000 ha markbrug, biogas, ca. 6.500 ha skov, ca. 6 mio. producerede 
slagtekyllinger pr. år, planteskole, jagtvæsen, samt en omfattende udlejningsvirksomhed. Avlen afsættes til fremavl 
og direkte til konsum gennem eget brand i COOP´s butikker. Du kan læse mere på vores hjemmeside – 
www.frijsenborg.dk

http://www.frijsenborg.dk

