Læs mere på
www.minipigs.dk eller kontakt
Produktionschef Søren
Vangsgaard på tlf. 5818 5818,
hvis du har spørgsmål til
stillingen
Ansøgning og CV
samt kopi af relevante
eksamensbeviser bedes
fremsendt til HR@minipigs.dk,
Att: Produktionschef Søren
Vangsgaard senest 12/05-2021.
Vi afholder løbende samtaler
Ellegaard Göttingen Minipigs
is the leading global breeder,
developer and supplier of
Göttingen Minipigs for
biomedical research
We set high standards for our
four company values: Animal
health, Quality, Respect and
Collaboration, and we have a
strong focus on delivering highquality products to our
customers worldwide
At Ellegaard Göttingen
Minipigs we base our daily
work on respecting one another
and our animals as well as on
sharing our knowledge,
practically and scientifically

Servicemedarbejder til barrierestald
Ellegaard Göttingen Minipigs A/S søger en servicemedarbejder til
opgaver i barrierestald.
Vores Göttingen minigrise går i lukkede barrierestalde, hvorfor du
skal overholde adgangskrav og baderegler hver dag før adgang til
barrieren. Desuden må du ikke selv holde grise hjemme.
Dine primære arbejdsopgaver:
•
•
•
•
•
•

Indsætning af foder og opfyldning af siloer
Vask af staldafsnit med højtryksrenser
Rengøring af badesluser og serviceområder i barrieren
Udslusning af grise fra barrieren
Mindre vedligehold af anlæg og staldfaciliteter
Øvrigt forefaldende arbejde i og omkring barrieren

Vi forestiller os, at du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har en god fysik, da arbejdet kræver det
Har teknisk interesse og snilde
Er ansvarsfuld, omhyggelig og engageret i udførelsen af dit
arbejde
Trives i et team, hvor alle har fælles ansvar for veludført
arbejde
Har en positiv og hjælpsom attitude over for dine kolleger
Er fleksibel og kan yde en ekstra indsats i travle perioder
Kan arbejde både selvstændigt og sammen med andre
Kan lide at omgås grise

Vi tilbyder:
•
•
•
•

Grundig oplæring
Et rart tværfagligt arbejdsmiljø med jævnlige både faglige og
sociale arrangementer (når det er muligt)
37 timers arbejdsuge
Løn der modsvarer jobindholdet, inkl. sundhedsforsikring og
pensionsordning og deltagelse i fælles frokostordning

Det daglige arbejdssted er Dalmose ved Slagelse, og tiltrædelse er snarest
muligt. Der er ikke mulighed for offentlig transport til arbejdsstedet.

We enable development of safer
and more effective medicines

