Dyrepasser / Landmand
Læs mere på
www.minipigs.dk eller kontakt
Driftschef Søren Vangsgaard på
tlf. 5818 5818 eller e-mail
sv@minipigs.dk, hvis du har
spørgsmål til stillingen.
Ansøgning og CV
samt relevante eksamensbeviser
bedes fremsendt til Driftschef
Søren Vangsgaard på e-mail
sv@minipigs.dk senest 25.
august 2017.
Ellegaard Göttingen Minipigs
avler og distribuerer minigrise
til biomedicinsk forskning i hele
verden.
Vi har høje krav til minigrisenes
sundhed, og går ikke på
kompromis, når det gælder
dyrevelfærd.
Hos Ellegaard Göttingen
Minipigs A/S er arbejdsdagen
funderet på samarbejde, respekt
og kvalitet.

Ellegaard Göttingen Minipigs A/S søger en uddannet dyrepasser eller
landmand med lyst til at arbejde med minigrise og gerne med erfaring
omkring forsøgsdyrsarbejde. Der er tale om en fast stilling, som er
nomineret til 37 timer ugentligt med weekendvagter og
helligdagspasning.
Som dyrepasser er du med til at sikre minigrisenes velfærd, sundhed og
kvalitet. Minigrisene går i lukkede barriereafsnit, hvorfor du skal
overholde strenge hygiejnekrav og baderegler inden adgang til
barriererne. Desuden må du ikke have svin eller fjerkræ hjemme.
Vi tilbyder et spændende job i et velfungerende team med tæt kontakt til
virksomhedens dyrlæge og øvrige administrative medarbejdere. Det
daglige arbejdssted er Dalmose ved Slagelse.
Selve jobbet
Dine primære arbejdsopgaver
• Almindelig pasning og pleje af minigrise
 Deltagelse i 3R-aktiviteter og socialisering af dyr
• Vask, rengøring og oprydning
• Elektronisk indberetning af data
• Alment vedligehold af staldfaciliteter
• Øvrigt forefaldende arbejde
Vi forestiller os, at du
• Er uddannet dyrepasser eller landmand og har lyst til at arbejde med
minigrise
• Muligvis har kursus i forsøgsdyrskundskab
• Er ansvarsfuld og omhyggeligt i udførelsen af dit arbejde
• Trives i et team, hvor alle har fælles ansvar for veludført arbejde
• Har en positiv attitude over for dine kolleger
• Læser og forstår dansk, og er god til at kommunikere
• Er fortrolig med IT
• Er fleksibel og kan yde en ekstra indsats i travle perioder
• Kan arbejde selvstændigt og sammen med andre
• Er proaktiv, engageret og dedikeret
• Har en god fysik, da arbejdet kræver det
Vi tilbyder
• Solid oplæring
• En spændende, international arbejdsplads med fokus på dyrevelfærd
og sundhed, hvor opgaverne bliver løst i samarbejde med engagerede
kolleger i et tværfagligt arbejdsmiljø
• Et positivt arbejdsmiljø med tværfaglige arrangementer
• En 37 timers arbejdsuge med weekendvagter og helligdagspasning
• Konkurrencedygtig løn samt pensionsordning og sundhedsforsikring
Tiltrædelse snarest muligt, men vi venter gerne på den rigtige.

