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Helgeland Landbrukstjenester SA, Utskarpen, Nordland, Rana

Lyst til å jobbe i landbruket, - og på Helgeland?!?

Vi søker etter avløser med arbeidssted i Utskarpen i Rana kommune.

Utskarpen har et aktivt landbruk og ligger fint til på Helgeland mellom fjorder og fjell.
Gode muligheter for frilu�sliv, jakt og fiske! Du vil få et variert arbeide innenfor
husdyrhold og landbruk.

Vi har en avløserring med 4 gårdbrukere med melkeproduksjon, som trenger avløser i fast
stilling fra 3. april 2023. Tre av bøndene har også sau.

Vi søker en som helst har agronomutdanning, og /eller relevant praksis.
Gode samarbeidsevner og ansvarsfull.
Vi ønsker at du har godt lag med dyr og glad i fysisk arbeid.
Du bør helst være traktor og maskinvant.
Du må disponere egen bil, ha traktorsertifikat (evt. ta klasse T snarest etter
ansettelse)
Gode lønnsvilkår. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Ordinær
arbeidsuke med fri hver helg.
Arbeidet består av daglig fjøsstell og annet forefallende arbeid. Vi er behjelpelig
med bolig. Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger!

Må beherske norsk eller englsk muntlig og skri�lig.

Søknad

Søknadsfrist: 10.02.2023

Send søknad til: post@h-lt.no
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Kontaktperson for stillingen

Kontaktperson: Ellen Svarstad

Stillingstittel: konsulent for rekruttering

Telefon: 95100365

Epost: ellen@h-lt.no

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Helgeland Landbrukstjenester SA

Hjemmeside: https://www.helgeland-landbrukstjenester.sa
(https://www.helgeland-landbrukstjenester.sa)

Helgeland Landbrukstjenester BA er en regional landbruksbedri� som rekrutterer og ansetter
arbeidskra� til landbruket på Helgeland. Vår organisasjon har 280 aktive eiere i 13 kommuner, har
totalt 670 ansatte og ei omsetning på ca 44 mill. i 2021. Vi søker ny medarbeider i Rana.
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