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Ausumgaard søger en medarbejder mere til bioenergi-anlæg 

På Ausumgaard søger vi lige nu en medarbejder, som skal være en del af teamet omkring vores biogasanlæg opført 
i sommeren 2017, samt vores græsproteinfabrik fra 2020. 
Biogasanlægget er et Envitech Termofil anlæg baseret primært på tørre biomasser, og vi producerer ca. 10 mio. 
nm3 opgraderet bionaturgas årligt. Græsproteinfabrikken er baseret på ca. 30.000 tons græs årligt.  
I vil være ca. 6 medarbejdere i teamet omkring bioenergi. 
Jobbet vil primært være på biogasanlægget, men der kan også være opgaver på græsprotein. 
 
Som medarbejder på bioenergi-teamet bliver dine arbejdsopgaver hovedsageligt: 

• Opretholdelse af anlæggets daglige drift, herunder indfodring af biomasser og praktisk manuelt arbejde 
såsom afdækning, holde orden etc. 

• Service, optimering, fejlfinding, reparations- og vedligeholdelsesopgaver, så anlægget til enhver tid er 
teknisk velfungerende. 

• At indgå i et team, som har ansvaret for den daglige drift, hvilket også indebærer en vagtordning med 
weekend vagt og tilkald hver 4. uge 

 
Dine kvalifikationer: 

• Du trives godt med kollegaer, og kan kommunikere både fagligt og socialt. 
• Du har en god teknisk/praktisk uddannelse eller erfaring indenfor mekanik, el, smedefag, landbrug, 

biologi/biogas, maskinmester, elektriker eller lignende. 
• Du har evner og lyst til at blive oplært i automatiske procesanlæg, hvis du ikke har erfaring med det i 

forvejen. 
• Du er fleksibel og viser initiativ i forhold til problemløsning og diverse fejlfinding. 
• Du kan varetage mange forskelligartede opgaver og forstår vigtigheden af drift 24-7. 
• Du er struktureret, kan arbejde systematisk og har ordenssans, så anlægget altid fremstår serviceret og 

præsentabelt. 
• Du kan anvende IT omkring anlægget i hverdagen. 
• Du taler/forstår engelsk og (lidt) tysk til daglig brug, og kan tage imod chauffører fra både DK og udlandet. 

 
Vi tilbyder: 

• Et spændende job i en branche med stor udvikling 
• En god arbejdsplads som er udviklingsorienteret og fleksibel 
• Et job hvor hovedopgaven er driften af bioenergi-anlægget, men hvor der i perioder kan være andre 

opgaver på det øvrige landbrug. 
• Samarbejde og kollegaskab med landbrugets øvrige medarbejdere 
• Fælles måltider med dine kollegaer i vores folkestue 

 
Ansøgningsfrist: 23. juni 2022. Tiltrædelse: 1. august 2022 eller snarest. Fuldtidsstilling. Samtaler i uge 25/26. 
 
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 vores driftsleder Holger Lauritsen på tlf. 
61738061 eller Kristian L.-Karlshøj på tlf. 23956511.  
 
En person, som har eller vil tage bopæl indenfor forholdsvis kort afstand til Ausumgaard, vil blive foretrukket. 
 
Ausumgaard er et moderne landbrug, som driver 1100 ha økologisk planteavl og 50 ha skov. Vi producerer 500.000 slagtekyllinger årligt, og har 
derudover vindmøller, biogasanlæg, samt græsproteinfabrik. Vi arbejder også med nicheproduktion af velfærdsgrise, melorme og stenformalet 
mel, og arrangerer flere større markeder i løbet af året. Vi er 20 medarbejdere, som ikke alle arbejder fuldtid. Produktionen er fordelt på flere 
ejendomme, så vi har en stor bygningsmasse, hvoraf noget er fredet/bevaringsværdigt. 


