
Ausumgaard søger erfaren "Landsbysmed"

Da vores smed igennem 10 år har søgt nye udfordringer, søger vi på Ausumgaard lige nu en erfaren og 
alsidig smed til fuldtidsstilling. 

Din baggrund kan være smed, landbrugssmed, traktormekaniker, lastbilmekaniker eller lignende, og du 
skal kunne varetage mange forskellige smedeopgaver på Ausumgaard, på vores landbrugsmaskiner, 
biogasanlæg, stalde og på vores andre ejendomme. Det kan også være opgaver indenfor ventilation, 
foderanlæg og bygningsreparationer. 

Du skal være indstillet på at have mange opgaver i gang samtidigt, og derfor kunne forlade og komme 
tilbage til opgaver i en prioritering sammen med kollegaer. Du skal have lyst til både problemløsning og 
praktisk udførelse, og også have lyst til at afprøve skæve ideer.

Du skal have et godt overblik, ligesom du skal kunne arbejde selvstændigt og vedholdende. Det er vigtigt 
for os, at du har god sans for kvalitet, men samtidig for hvad der er den rigtige løsning i den enkelte 
situation. Derudover må du gerne have ordenssans og flair for systematik. 

Du skal kunne lide at samarbejde i et tværfagligt team, hvor vi hver især byder ind med det, vi kan, og hvor 
vi sætter pris på hinandens kompetencer, og forventer en god kommunikation om både opgaver og 
fremadrettet planlægning.

Du vil komme til at arbejde sammen med både elever og faglærte kollegaer, så du skal have mod på at 
lære fra dig, og også kunne modtage ideer fra andre.  Du skal kunne gå foran i arbejdsprocesser og få 
noget til at ske, samtidig med at du har tålmodighed til at rumme et bredt hold. 

Vi kan tilbyde dig et spændende job på en arbejdsplads, som er udviklingsorienteret og fleksibel, hvor der i 
perioder er travlt, og hvor der er tæt kommunikation med ledelsen. En arbejdsplads med stærke værdier 
og med et godt kollegialt fællesskab. Du vil blive tilbudt fælles måltider sammen med dine kollegaer i vores 
folkestue, og du vil blive en del af et hold med stor tværfaglighed, hvor vi hjælper hinanden. 

Tiltrædelse 1. december 2019 eller snarest. Fuldtid. Ansøgningsfrist 29. september 2019. Samtaler vil blive 
afholdt i uge 40-41. 

Din ansøgning med CV og relevante papirer sendes til Ausumgaard, Holstebrovej 101, 7560 Hjerm 
(jf.persondatalovgivningen). Ønsker du at høre mere om jobbet, kontakt da Kristian på 23956511 eller 
Maria på 29252764. 

Ausumgaard er et moderne landbrug, som driver 700 ha landbrugsjord og 50 ha skov. Vi producerer 
500.000 slagtekyllinger årligt, og har derudover vindmøller samt biogasanlæg. Vi arbejder også med 
nicheproduktion af velfærdsgrise, melorme og stenformalet mel, og arrangerer flere større markeder i løbet 
af året. Vi har 18 medarbejdere, som ikke alle arbejder fuldtid. Produktionen er fordelt på flere ejendomme, 
så vi har en stor bygningsmasse, hvoraf noget er fredet/bevaringsværdigt. 




