Landbruget Strandhøj søger:
Uddannet landmand – 37 timer.
Til vores landbrug Strandhøj ved Præstø Fjord søges en uddannet økologisk landmand med stor
interesse for en biodynamisk drift af gården. En del af opgaven består i at varetage et pædagogisk
arbejde. Strandhøj er en del af Marjatta, hvor vi arbejder sammen med mennesker med psykisk
handicap ud fra Rudolf Steiners tanker om pædagogik.

Strandhøj er et økologisk/biodynamisk landbrug med 22
ha jord, 13 malkekøer samt ungdyr. Gården har fået
bygget en løsdriftstald, som er ved at blive taget i brug.
Vi producerer kød og mælk og ost i vores eget mejeri,
som vi afsætter internt i Marjatta og sælger i vores
gårdbutik.
Markerne bruges hovedsageligt til foderafgrøder, men
der er desuden mulighed for dyrkning af grøntsager.

Udover landmanden er der en medarbejder på mejeriet, en
deltidsansat og en landbrugselev ansat på Strandhøj.
Strandhøj er desuden arbejdsplads for ca. 10 mennesker med
psykisk handikap. Vi stræber efter at tilbyde et godt arbejdstilbud
til dem, hvor den enkelte kan bidrage med sine personlige
kvaliteter til helheden i produktionen.
Som vores medarbejder ønsker vi, at du
har en uddannelse indenfor landbrug, er økolog og brænder for at drive gården efter
biodynamiske principper.
har overblik og er kompetent til at tage dig af gårdens ledelse i samspil med værkstedsområdets ledelse og dine kolleger.
har stor lyst til at beskæftige dig med den pædagogiske del af vores arbejde og kan
integrere vores brugere i arbejdsprocesserne.
kan arbejde selvstændigt og samtidig være en del af et arbejdsfællesskab.
kan indgå i landbrugets rytme, hvor vi har travlt i høstsæsonen og har turnusordning for
malkning af køer
er fysisk og psykisk robust.
Vi tilbyder
en stilling med stor selvstændighed og frihed til at tilrettelægge den daglige drift.
ledelseskolleger, som er parate til at støtte og sparre.
medindflydelse på, hvordan den fremtidige drift og udvikling skal foregå, i samspil med
værkstedslederne og Marjattas ledelse.
Stillingen er en fuldtidsstilling og til landbruget er der tilknyttet et lejemål, hvor vores tidligere
landmand har boet. Huset er pt. udlejet, men kan på sigt blive en oplagt mulighed for at bo på
stedet.
Løn efter gældende overenskomst og i forhold til reglerne om Ny Løn.
Relevant straffeattest indhentes.
Se hele stillingsopslaget på vores hjemmeside www.marjatta.dk
Yderligere oplysninger og nærmere jobbeskrivelse om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af
værkstedsområdet Renate Gregersen på tlf. 40 33 20 58. Ansøgning sendes til rig@marjatta.dk
Ansøgningsfrist: 15. januar 2013 med arbejdsbegyndelse senest 1. marts 2013

