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Ausumgaard søger elev i marken 

På Ausumgaard søger vi til kommende høstsæson en elev i marken, som har interesse for, og nogen 
erfaring med markens maskiner, og med landbrugsarbejde generelt.  
Udover markarbejdet er det vigtigt, at du trives med forskellige opgaver udenfor markens sæsoner, 
såsom vedligehold af maskiner og bygninger, reparationer og andet forefaldende.  
  
Du vil indgå i vores markteam på 4-5 medarbejdere, og under ledelse af vores driftsleder Søren.  
 
Dine kvalifikationer: 

• Du trives godt med kollegaer, og kan kommunikere både fagligt og socialt. 
• Du er langt i din uddannelse (ikke din første praktikperiode) og ønsker at lære mere om økologi 

og specialafgrøder. 
• Du er pligtopfyldende og interesseret i planteavl. 
• Du er fleksibel og viser initiativ. 
• Du forstår vigtigheden af rettidighed, og at det kræver ekstra arbejde i sæsonerne. 
• Du har kørekort til personbil og traktor – minimum 18 år. 

 
Vi tilbyder: 

• Et spændende job på et økologisk landbrug med alsidigt sædskifte og flere andre driftsgrene. 
• En god arbejdsplads som er udviklingsorienteret og fleksibel. 
• Et job hvor hovedopgaven er arbejdet i marken, 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. 
• Mulighed for logi på gården. 

 
Tiltrædelse: Omkring 1. juli 2023. Fuldtidsstilling. 
Ansøgningsfrist 24. april 2023. Løbende samtaler. 
 
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 Søren Østerby på tlf. 21797682 eller 
ejer Kristian L.-Karlshøj på tlf. 23956511 
 
Se mere om Ausumgaard på vores hjemmeside www.ausumgaard.dk  
 
 
Ausumgaard er et moderne landbrug, som driver 1200 ha økologisk planteavl og 50 ha skov. Vi producerer 500.000 
slagtekyllinger årligt, og har derudover vindmøller, biogasanlæg, samt kommende græsproteinfabrik. Vi arbejder også med 
nicheproduktion af velfærdsgrise, melorme og stenformalet mel, og arrangerer flere større markeder i løbet af året. Vi har 22 
medarbejdere, som ikke alle arbejder fuldtid. Produktionen er fordelt på flere ejendomme, så vi har en stor bygningsmasse, 
hvoraf noget er fredet/bevaringsværdigt. 

http://www.ausumgaard.dk/

