Ring og hør nærmere
på tlf. 2990 0841

Læs mere på
www.nordicseed.com

Markelev søges
Er du interesseret i planteavl, og vil du gerne få
indsigt i den nyeste viden inden for området?
Så er jobbet som markelev på vores
forsøgsstation i Dyngby ved Odder måske noget
for dig.
Du vil indgå i et stærkt team med 6 dygtige
markfolk.
Vi søger en elev som har afsluttet grundforløbet.
Nordic Seed forædler og markedsfører såsædssorter i Danmark og internationalt.
I forædlingen fokuseres der på specifikke
egenskaber, der er afpasset det enkelte klima.
De senere år har Nordic Seed opnået en
solid markedsandel i Danmark, Norge og
Baltikum inden for hvedesorter og vårbyg.
Derudover har virksomheden nye sorter på vej
frem i hele Europa. Sorterne har vist flotte
udbytte-resultater fra Finland og helt ned til
Frankrig.

Vi forventer at du:
• Har ordensans og er villig til at gå i detaljen
med arbejdsopgaverne.
• Yder en indsats i dagligdagen såvel som i
højsæsonerne.

Vi tilbyder:
• Et udfordrende job med højt fagligt niveau på
en arbejdsplads, man ikke finder andre steder.
• 52 gode kollegaer med højt humør.
• 37 timers arbejdstid/uge + weekendarbejde i
højsæsonerne.
• Løn efter overenskomsten for landbrugsuddannelse.
Tiltrædelse 1. juli 2019

Ansøgning:
Send en kort ansøgning samt CV til
mkmo@nordicseed.com mærket ”Markelev”
Vi skal modtage din ansøgning senest
d. 8. marts 2019.
Har du spørgsmål til jobbet, kan du kontakte:
Driftsleder Michael Hovmand 29 90 08 41 el.
Driftchef Ole Lykke 20 90 54 00

om virksomheden: Nordic Seed beskæftiger sig med kornforædling, sortrepræsentation og handel med frø og sædekorn.
Nordic Seed har 3 forsøgsstationer, som driver ca. 350 ha med forsøg, opformering og fremavl. Nordic Seed forædler vinterhvede på
Lolland og vårbyg ved Odder. Desuden har Nordic Seed sortafprøvning i Danmark, Baltikum, Sverige og Finland. Nordic Seeds sorter
sælges i flere europæiske lande gennem forskellige samarbejdspartnere. Selskabet har sin administration i Galten,
beskæftiger 52 medarbejdere. Læs mere på www.nordicseed.com
Nordic Seed er en del af Danish Agro-koncerne, består af en række agroindustrielle selskaber i ind- og udland. De har alle den overordnede målsætning - i et tæt samspil med kunderne - at medvirke til værdiskabende løsninger på de enkelte bedrifter. Koncernen
er beskæftiget inden for salg af foderblandinger, råvare- og vitaminforblandinger,
gødning, planteværn, såsæd og energi samt køb af afgrøder fra landbruget. Endvidere
forhandler koncernen en række stærke maskinbrands til landbruget samt driver en
omfattende kæde af hobby- og fritidsforretninger. Danish Agro Koncernen
beskæftiger ca. 4300 medarbejdere og vil i 2017 have en omsætning i niveauet 31
mia. kr.

