Dambrugsmedhjælper søges
Vi søger en alsidig og selvstændig dambrugsmedhjælper til Ravning Dambrug ApS, med dagligt arbejdssted omkring det
naturskønne Ravning tæt ved Egtved.
Du har lyst og evne til at bistå med den daglige drift af fire avlsdambrug, og bliver en del af et lille, dynamisk team der
varetager en række forskellige opgaver i forbindelse med virksomhedens produktion af befrugtede ørredæg, der
eksporteres til mere end 30 lande verden over.
De vigtigste opgaver er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daglig fodring, sortering og tilsyn af fiskebestand
Strygning af fisk, hovedsageligt i perioden september til maj
Sortering og pakning af ørredæg til eksport
Vedligeholdelse og udvikling af kvalitetsstyringssystem
Medvirke til at anlæggene til stadighed udvikles med kvalitet og effektivitet for øje
Deltage i planlægning af avlsarbejde, udvælgelse og kontrol
Forestå mindre yngelproduktion
Deltage i weekendturnus på lige fod med resten af teamet
Praktiske, forefaldne opgaver i forbindelse med vedligehold og drift af anlæggene

Dine kvalifikationer:
Erfaring fra akvakultur-branchen er en fordel men ikke et krav. Pasning af dyr fra f.eks. landbrugssektoren eller en
uddannelse som elektriker, smed eller lign. kombineret med interesse for dyrehold kunne også være en indgangsvinkel
til stillingen.
Yderligere kvalifikationer:
• God fysisk form
• Mødestabil og god ordenssans
• Detaljeorienteret
• Flair for at arbejde med fisk
• Lyst til at arbejde udendørs året rundt i naturskønne omgivelser
• Kenskab til engelsk, tysk eller andre fremmedsprog er en fordel, men ikke et krav
• Være en god kollega med et omgængeligt væsen
• Bosiddende indenfor 30 minutters kørsel fra anlægget eller villig til at flytte
• Kan arbejde selvstændigt
• Fleksibel og indstillet på at arbejde i en sæsonvirksomhed, hvor hovedparten af produktionen finder sted i
perioden september til maj
Vi tilbyder:
Et alsidigt job tæt på naturen, hvor ikke to dage er ens. Gode og ordnede arbejdsforhold med en stor grad af frihed i det
daglige arbejde. For den rette kandidat kan der på sigt blive tale om en stilling som fiskemester med ansvar for egne
enheder.
Tiltrædelse:
Snarest mulig - ansøgning med relevante oplysninger bedes fremsendt via e-mail til mail@troutex.dk inden 30. juni 2021.
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Jørgen Jøker på 4027 1776 på hverdage mellem 14:00
og 18:00. Der vil løbende blive holdt samtaler.
Om Ravning Dambrug:
Anlæggene har i snart 30 år produceret førsteklasses befrugtede ørredæg, der eksporteres til hele verden. Anlæggene
udvikles løbende med fokus på kvalitet og effektivitet, og er godkendte til at levere æg til GLOBAL GAP og ASC
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certificerede dambrug. Avlsarbejdet prioriteres højt for til stadighed at sikre stammens konkurrencedygtighed i ind- og
udland.
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