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Antal platser 1

Djurskötare/snickare/vaktmästare - HUNDRA PROCENT
BONDE
Arbetsgivare

Hälsingegården med Lammkatedral AB
Långhed 918
Långhed 918
822 92 ALFTA
Tel 070-6667072
nina@ninae.se

Arbetsort

Ovanåker

Platsbeskrivning

Hälsingegården är ett privat kulturarvsprojekt i gammal kulturmiljö. Gården drivs
som ett småskaligt mindre jordbruk/ självhushåll (ca 5 hektar) med bevarande och
avel av utrotningshotade lantraser och biologisk mångfald i marker och gårdsmiljö.
Arbetsbeskrivning
Djurskötsel, jordbruk, vaktmästeri, snickeri.
Noga renhållning i alla djurstallar, utfodring, stängsling, reparation, höskörd, flytt
av djur på bete, underhåll och byggnadsvård, lite maskinskötsel, trädgårdsodling,
byggnadsvård mm.
Data-arbete, teknik och marknadsföring; skötsel och byggnation av hemsidor,
gårdsblogg, fotografering, FB, Instagram.
Planering inför markskötsel, ekonomi, registrering av djur i genbank och i
elitlamm.
Vaktmästeri, underhåll av byggnader och maskiner.
Planering och uppbyggnad av en framtida ekonomisk struktur
utifrån kulturarvsidé och gårdens egna tillgångar.
Tidsperiod
Omgående med önskvärt 1-3 månaders provpraktik + tim eller resersättning.
Därefter lämplig form av anställning, ev. med stöd av Arbetsförmedlingen, om
sådant kan ges.
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Småskaligt jordbruk med liten besättning och avel av utrotningshotade nordiska
lantraser i nordisk genbank i samarbete med olika lantrasföreningar. Fjällnära kor
(5 st), Helsingefår (17 st + lamm), Hedemorahöns (12 st), Gotlandskaniner (2 st).
Kvalifikationer
Som huvudpersonen i den danska serien "100 % bonde" /SVT.
Du är ansvarstagande, positiv, intresserad och driftig. Du ska vara pålitlig och
kunna arbeta självständigt.? Du bör vara praktiskt och estetiskt lagd och kunna lösa
diverse problem på egen hand. Du ska vara djurvän och ha god kunskap om djur
och mark-skötsel. Du ska ha erfarenhet av fårskötsel och lamning, samt väl kunna
hantera kor.
Har du erfarenhet av småskalig mölkning och ost- samt smörtillverkning är det ett
plus.
Du bör vara miljömedveten och kunna ekologisk odling och gärna även naturvård.
Du bör kunna hantera maskiner. Du bör ha en positiv inställning till bondelivet och
vara stark och frisk.
Du bör ha en innovativ inställning och vara beredd att ta fullt ansvar för en liten
gård. Även trädgårdsodling, skötsel och byggnation av växthus.
Du bör ha hyfsad datavana, kunna hantera EU-stödansökningar,samt gärna bygga
och sköta hemsidor mm. Det du inte kan lösa själv måste du kunna lösa via ditt
kontaktnät.
Därtill bör du vara ekonomiskt lagd och kunna utveckla en gård med små resurser
till förmån för kulturverksamheten.
Eventuellt finns möjlghet att utveckla verksamheten inom finsnickeri/
byggnadsvård.
Ansökan
CV och personligt brev gärna med bild.
Insändes via mejl till nina@ninae.se
Övrigt
Personen ska ha erfarenhet av djur- och fastighetsskötsel.
Boende går att ordna på gården.
B fordras

Varaktighet

Tidsbegränsad

Arbetstid/Varaktighet

Deltid Schemalagd arbetstid
Heltid, tills vidare.
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Ev. samarbete med snickare/egen företagare för produktion av trädgårdsprodukter i
trä.
Lön

Fast månads- vecko- eller timlön

Kontaktpersoner

Nina Östman 070-6667072 nina@ninae.se

Sista ansökningsdag

2017-10-31

Övrigt om ansökan

Ansökan och ev frågor insändes till ; nina@ninae.se

Ansökan via e-post

nina@ninae.se

Kompetens

Hästskötsel (Krav)
Fastighetsskötsel (Krav)
Djuruppfödning, lantbruk (Meriterande)

Ordernummer: 0017-533702
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