
 

 

Dyrepasser eller landmand til barrierestald 

Ellegaard Göttingen Minipigs A/S søger en søger en uddannet dyrepasser eller landmand med lyst til at arbejde med minigrise.  

Som dyrepasser hos os er du med til at sikre vores Göttingen Minipigs’ velfærd, sundhed og kvalitet. Minigrisene går i lukkede 
barriereafsnit, og du skal derfor overholde adgangskrav og baderegler hver dag før adgang til barrieren. Desuden må du ikke selv 
holde grise hjemme. 

Vi tilbyder et spændende job i et velfungerende team med tæt kontakt til dine kollegaer i barrieren, virksomhedens dyrlæger og 
øvrige medarbejdere.  

Ellegaard Göttingen Minipigs A/S er globalt førende inden for avl og salg af Göttingen Minipigs til biomedicinsk forskning, og vi 
tilbyder også forskningsservices. Det er vores formål at muliggøre udviklingen af sikrere og mere effektive lægemidler, og det gør vi 
ved at sætte høje standarder for vores arbejde og ved at respektere og udleve vores værdier: Dyrevelfærd, Kvalitet, Respekt og 
Samarbejde. 

Dine primære arbejdsopgaver:  

• Pleje og pasning af minigrise samt socialisering og 
berigelse af dyr i alle aldre 

• Rengøring og vask af staldrum 
• Indsamling og indberetning af data 
• Alment vedligehold af staldfaciliteter 
• Øvrigt forefaldende arbejde 
• Deltagelse i videnskabelige/forskningsrelaterede 

aktiviteter efter interesse og kvalifikationer 

 

Vi forestiller os, at du: 

• Er uddannet dyrepasser eller landmand 
• Gerne har kursus i forsøgsdyrskundskab 
• Er ansvarsfuld og omhyggelig 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 
• Er fortrolig med IT  
• Er fleksibel og kan yde en ekstra indsats i travle 

perioder 
• Kan arbejde både selvstændigt og sammen med 

andre 
• Er proaktiv, engageret og dedikeret 
• Har en god fysik der matcher de krævende opgaver  

 
 
 

Vi tilbyder: 

• Grundig oplæring 
• En spændende, international arbejdsplads i konstant 

udvikling med fokus på både dyrs og menneskers 
sundhed og trivsel 

• Et rart tværfagligt arbejdsmiljø med både faglige og 
sociale arrangementer 

• 37 timers arbejdsuge med weekendvagt ca. hver 5. 
weekend samt helligdagspasning  

• Løn efter kvalifikationer inkl. sundhedsforsikring og 
pensionsordning samt deltagelse i obligatorisk, 
fælles frokostordning 

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

 
Send os din ansøgning 

Læs mere på 
www.minipigs.dk eller kontakt Staldleder Diana Skov,  
T 5811 2421, hvis du har spørgsmål til stillingen. 

Ansøgning og CV 
samt kopi af relevante eksamens- og kursusbeviser 
sendes til HR@minipigs.dk.  Vi afholder løbende 
samtaler. 

http://www.minipigs.dk/
mailto:HR@minipigs.dk

