Hjelholts Uldspinderi søger en landbrugselev.

Juni 2020.

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.
Har du masser af energi og lyst og interesse i at lære en masse om får, uld og økologisk landbrug, så kig en
gang her.
Vi mangler en ny grøn landbrugselev med opstart efter sommerferien.
Vi tænker umiddelbart at en elev som har haft nogen praktik og lidt erfaring med produktionsdyr vil passe
bedst til os.
Vi tænker også, at 15 August vil være et passende tidspunkt at starte op, da vi herfra begynder at få ret
meget at se til igen.
Du må gerne være lidt grøn, men dog så erfaren at du er i stand til arbejde forholdsvis selvstændigt, da vi
har ret meget at se til, og du vil ofte blive kastet ud i alverdens forskellige opgaver som måske lige kræver
lidt ro og overblik.
Du skal som minimum have et almindeligt kørekort og være selvkørende, da vi jo bor på landet og har vore
dyr og marker godt spredt ud på Sydfyn.
Vi har i øjeblikket omkring 800 moderfår med lam og driver ca. 70 hektar jord i om drift. Udover dette laver
vi lidt naturpleje og afgræsser ret mange hektar frø, slæt marker, og efterafgrøder hos vore
samarbejdspartnere som er nogle større økologiske planteavlsbedrifter.
Hos fårene er vi Henrik som er ejer og chef og så er vi Louise som er uddannet landmand og ved alt om
bedriften her og har styr på det meste i det daglige.
Hjelholts Uldspinderi er en lille virksomhed hvor vi udover landbruget er 6-7 medarbejdere til produktion
og salg af uldgarn og du vil som landbrugselev også indgå i fællesskabet med de øvrige medarbejdere på
spinderiet, og indimellem også være en del af dette team.
Hvis alt dette kunne have din interesse så skriv gerne lidt om dig selv og send dette til mail@hjelholt.dk
Ansøgning hurtigst muligt og helst inden 1/7.
Glæder os til at høre fra dig og håber vi igen kan være heldige at finde en fantastisk landbrugselev til et ret
spændende lærested.
Mvh. Henrik Hjelholt.

