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ST. MUREGAARD 

 

ER DU VORES NYE ELEV? 

Da vores nuværende elev lige om lidt skal på skole søger vi en frisk, engageret og mødestabil elev til 

pasning af vores sohold. 

Vi har i dag et staldteam på 9 danske medarbejdere som glæder sig til at byde dig velkommen. Vi kan 

tilbyde en elevplads med mange unge kollegaer, der har fagligheden i højsæde. Med udgangspunkt i dit 

ønske kan vi tilbyde en elevtid med bred faglig læring på tværs af alle staldafsnit eller en specialisering og 

ren nørderi af et enkelt staldafsnit. Vores kompetente medarbejdere er klar til at lære fra sig.  Men helt 

særligt for vores elevplads er, at vores smågrise har lange haler og vores søer er løsgående i farestalden. Vi 

kan derfor tilbyde dig erfaring inden for et velfærdstiltag i svineproduktionen, som vi tror vil udvikle sig på 

landsplan over de kommende år. 

St. Muregaard har en produktion på ca. 1400 søer med grise til 30 kg. Vi er en del af specialproduktionen 

”Bornholmergrisen” og som et led i udviklingen af konceptet, er vi overgået til 100% løsgående søer. Vi 

vægter dyrevelfærd samt medarbejdertrivsel højt i en hverdag med fokus på konstant udvikling.  

For mere info om vores produktion se https://www.youtube.com/watch?v=gfBtgYx1Zuc 

 

Vi forventer: 

- at du som minimum har afsluttet folkeskolen eller allerede er påbegyndt landbrugsuddannelsen. 

- at du er engageret og har lyst til at lære. 

- at du har lyst og energi til at klø på. 

- at du har gode samarbejdsevner og godt humør. 

- at du er en holdspiller, der ønsker at indgå i vores øvrige team. 

 

Vi tilbyder: 

- en elevplads med fokus på læring og udvikling. 

- en elevplads med liv og mange kolleger. 

- frihed under ansvar. 

- faste arbejdstider. 

- arbejdsweekend hver 3. weekend 

- gode personalefaciliteter. 

- tiltrædelse efter aftale. 

 

For spørgsmål eller yderligere information kontakt produktionschef Brian Krak på tlf. nr. 29 38 62 10 eller 

pr. mail krak@st-muregaard.dk 

 

Såfremt stillingen har interesse send da din ansøgning til krak@st-muregaard.dk 
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