DRIFTSLEDER SØGES
– til 1.000 hektar markbrug

Hos K/AGRO ønsker vi at sætte yderligere fokus på vores markbrug – vi ønsker at
markbruget bliver en driftsgren der leverer solide resultater i form af øget effektivitet
og god produktionsøkonomi. Til at hjælpe os med dette søger vi en dygtig driftsleder
til marken, som har lysten til at være med til i denne udvikling.

JOBBET – FAGLIGHED OG INDFLYDELSE
Som driftsleder skal du på daglig basis være med til at gøre
en forskel, hvor du med afsæt i din erfaring med markbrug
skal spille en vigtig rolle som den der går forrest og viser vejen for 3 dygtige fastansatte medarbejdere i mark teamet.
Vi ønsker at være på forkant med sæsonerne, og samtidig ønsker vi at skabe et driftsøkonomisk beslutningsgrundlag for vores
udvikling. Du vil derfor blive inddraget i arbejdet omkring udarbejdelse af strategien for markdriften, strategiske indkøb mv.,
ligesom du vi få medansvar for at strategien implementeres.
Du bliver en vigtig spille i at indfri virksomhedens ambitioner
for fremtiden - jobbet vil være med reference til ejeren af K/
AGRO. Herudover kommer du til at indgå i et tværfagligt team
med ledere fra de andre produktionsgrene i virksomheden – i
dette lederteam sparrer i med hinanden, sørger for gensidig
information og videndeling mv.
OPGAVER – ANSVAR OG FORVENTNINGER
Dine primære arbejds- og ansvarsområder vil blandt andet
bestå i:
• At sikre et godt og motiverende samarbejde i mark teamet
• At sikre at planer og mål for markdrift udføres og indfries
• Budgetansvar for markdriften – budgetopfølgning – godkendelse af faktura mm.
• Rapportering - og løbende analysering af hvor der kan
optimeres
• Maskinfører - du deltager naturligt i det praktiske arbejde
når der er behov for det

PERSONPROFIL – VI FORESTILLER OS AT DU ER…
Udadvendt, positiv og ser muligheder- og du motiveres af at
nå de mål der opsættes.
Du er faguddannet inden for landbrug – og du brænder for
markdrift. Du arbejder systematisk med dine opgaver, og du
er helt sikkert god til at skabe og bevare overblik.
Andre opfatter dig som tillidsvækkende, glad og ukompliceret, og du er god til at indgå og fastholde gode relationer.
Du arbejder fortroligt med en pc – og er motiveret for at anvende de elektroniske hjælpemidler der findes til markbrug.
VI TILBYDER
Et udfordrende job i en spændende virksomhed, hvor der er
vilje og plads til at udvikle medarbejderne og virksomheden.
Løn og ansættelsesvilkår aftales, og vil som udgangspunkt
matche dine kvalifikationer.
Har du lyst til at høre mere om stillingen så kontakt gerne
Morten Glenthøj Kirketerp på telefon 2623 3300.
Send din ansøgning til Morten Glenthøj Kirketerp på mail:
mg@kagro.dk. Vi gennemgår og afholder samtaler løbende –
og behandler naturligvis alle ansøgninger fortroligt.
Vi glæder os til at høre fra dig.

K/AGRO er en klassisk landbrugsvirksomhed beliggende omkring Sindal i Vendsyssel. Her drives landbrug med ca. 1000 ha i omdrift, og desuden en større specialproduktion af grise samt Juletræer mm. Der dyrkes med konventionel pløjefri dyrkning. Marker er samlet inden for ca. 15 km. Afgrøderne varierer mellem de almindelige sorter
samt et større areal af stivelses kartofler. Jorden drives med egne maskiner og lagerfaciliteter. Der er yderligere tre fastansatte mark medarbejdere med stor viden og
dedikation for deres arbejde tilknyttet. K/AGRO er ejet af familien Kirketerp.

Stillingen søges i samarbejde med

