
Højgård I/S 
ved Julie og Pelle 
Granhøj Rasmussen 
(Vedbyvej 32, 
5471 Søndersø, Fyn) 

JOBBET: 
Vi søger en medarbejder med fl air for repara-
tion og vedligeholdelse af landbrugsmaskiner,
mølleri samt bygninger. Du skal være selv-
stændig, kunne tage ansvar for dine opgaver 
og være løsning orienteret, vi ser rigtigt gerne 
at du har stor erfaring inden for smedefaget. 
Endvidere vil du være en fast del af mark-
driften. Denne skal drives sammen med 
driftslederen. Køreegenskaber vil derfor være 
en forudsætning. Som en naturlig del af dette 
må det også forventes at der er overarbejde i 
højsæsonerne. Vi venter gerne på den rigtige. 

VI TILBYDER: 
- En fl eksibel arbejdsplads hvor du kan 
 være med til at forme hverdagen og 
 virksomheden 
- Et veludstyret og opvarmet værksted 
- Et arbejdsvilligt ungt team

VI FORVENTER AT DU ER: 
- Møde stabil 
- Har godt humør og gå på mod 
- En holdspiller
- Har kørekort til bil

HVEM ER VI: 
Vi er en nyerhvervet svin & markbrugs virk-
somhed – med 1200 søer, levering af 33.000 
slagtesvin samt 720 hektar i markdriften. 
Vi vægter en god tone og sammenhold på 
tværs af produktionsgrene højt. Teamet i stal-
dende består af 8-9 mand primært engelsk-
talende. Teamet i marken vil bestå af to-tre 
mand. 

ANSØGNING:
Lyder dette som noget for dig eller vil du 
gerne hører mere er du velkommen til at 
kontakte os, eller sende et CV. 
Stillingen ønskes besat før høst. 

KONTAKT:
Pelle G. Rasmussen 
(Ejer): 42 36 23 95

Jonas L. Jacobsen 
(Driftsleder mark): 40 96 41 06

Mail:  jupl@granhoejrasmussen.dk 

Ansvarlig og selvstændig 
medarbejder søges 
til Landbrug
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