Læs mere på
www.minipigs.dk eller kontakt
Produktionschef Søren
Vangsgaard på tlf. 5818 5818,
bedst mellem 12:30-14:30, hvis
du har spørgsmål til stillingen
Ansøgning og CV
samt kopi af relevante
eksamensbeviser bedes
fremsendt til Produktionschef
Søren Vangsgaard på
sv@minipigs.dk
senest 1. februar 2019. Vi
afholder løbende samtaler

Ellegaard Göttingen Minipigs
er den globalt førende
opdrætter, udvikler og
leverandør af Göttingen
Minipigs til biomedicinsk
forskning
Vi sætter høje standarder for
vores fire værdier: Dyrevelfærd,
Kvalitet, Respekt og Samarbejde,
og vi har stort fokus på at levere
produkter i høj kvalitet til vores
kunder over hele verden

Animal Facility Manager med ledelseserfaring
Ellegaard Göttingen Minipigs A/S søger en Animal Facility
Manager som daglig leder af den ene af vores tre stalde hvor vi
opdrætter Göttingen Minipigs der globalt anvendes i
biomedicinsk forskning. Du har min. et par års erfaring med
personaleledelse og gerne en relevant faglig baggrund. Du har
lyst til at arbejde med minigrise i samarbejde med vores
dygtige og dedikerede medarbejdere i stalden. Stillingen er på
fuld tid.
Som vores nye Animal Facility Manager får du den nødvendige
oplæring i de fagspecifikke opgaver, så du kan sikre kompetent
koordinering og udførelse af de daglige opgaver i stalden med
reference til Produktionschefen. Du har gennem din erfaring
med personaleledelse helt naturligt et kontinuerligt fokus på
medarbejdernes faglige udvikling, læring og trivsel.
Dine ansvarsområder og arbejdsopgaver
• Du sikrer gennem positiv kommunikation, at arbejdet og
samarbejdet i alle staldafsnit til enhver tid varetages og
lever op til virksomhedens værdier: Dyrevelfærd, Kvalitet,
Respekt og Samarbejde
• Du er overordnet ansvarlig for planlægning og koordinering
i stalden, og du sikrer overblik over arbejdsopgaverne i de
forskellige staldafsnit samt at arbejdet udføres i
overensstemmelse med vores procedurer
• Du arbejder aktivt med begrebet kvalitet, både i din egen
opgaveløsning og i medarbejdernes udførelse af opgaverne
i stalden og omkring dyrene, så vi lever op til vores kunders
forventninger
• Du har ansvar for oplæring af medarbejderne, herunder
elever, og for at sikre de nødvendige faglige kompetencer i
stalden
• Du er i daglig, tæt kontakt med dine medarbejdere, og du
deler gerne egne erfaringer og faglig viden med både dine
kolleger og medarbejderne med henblik på at løfte
kompetenceniveauet
• Du kan forstå og er opmærksom på dyrenes trivsel og
sundhed og sikrer et konstant højt fokus på dyrevelfærd og
har altid fokus på dyrenes velbefindende
• Du har ansvar for og udfører relevante administrative
opgaver i forbindelse med jobbet
Vi forestiller os, at du
• Har min. et par års erfaring med personaleledelse og en praktisk
tilgang til opgaverne
• Bidrager med positiv motivation og sikrer godt arbejdsklima i stalden
• Kan opnå en klar forståelse for betydningen af arbejdet i den samlede
produktion
• Er indstillet på at deltage i kompetenceudvikling eller
efteruddannelse, også inden for ledelse
• Har gode kommunikationsevner
• Har flair for brug af IT
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Hos Ellegaard Göttingen
Minipigs baserer vi vores
daglige arbejde på at respektere
hinanden og vores dyr samt på
at dele vores viden i praksis og
videnskabeligt

• Ser det som helt naturligt at søge råd og sparring både blandt
kollegaer og ledelsen
• Går ’foran’ og skaber et stærkt fællesskab i teamet
• Er flydende i dansk i skrift og tale samt fortrolig med engelsk
Vi tilbyder
• Et udfordrende job i et velfungerende team og et tæt samarbejde med
vores to øvrige Animal Facility Managers og løbende dialog med
virksomhedens dyrlæge, ordrehåndteringen og øvrige medarbejdere
og ledelse
• En spændende, international arbejdsplads i konstant udvikling med
fokus på dyrevelfærd og trivsel, hvor opgaverne bliver løst i
samarbejde med engagerede kolleger i et positivt og tværfagligt
arbejdsmiljø
• 37 timers arbejdsuge
• Konkurrencedygtig løn samt pensionsordning og sundhedsforsikring
• Et rart arbejdsmiljø med mange faglige og sociale arrangementer
samt frokostordning
Vores Göttingen Minipigs er opstaldede i lukkede barrierestalde, hvorfor
du skal overholde strikse adgangskrav og baderegler før adgang til
stalden. Desuden må du bl.a. ikke have grise hjemme.
Det daglige arbejdssted er Dalmose ved Slagelse.
Tiltrædelse hurtigt muligt, gerne senest 1. april 2019; vi venter dog
gerne på den rigtige.
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