
 

Faglært landmand til planteavlen hos Kejrup Agro 

Om stillingen  
Er du faglært landmand/markmand, og kunne du tænke dig at deltage i den daglige planteavlsdrift 
hos Kejrup Agro sammen med resten af planteavlsteamet? 
 
Så tilbyder vi en stilling som planteavlsmedarbejder, hvor du får mulighed for at teste dine evner og 
flytte grænser i driften og i virksomheden.  
  
Om virksomheden 
Kejrup Agro ligger ved Kerteminde. Bedriften omfatter knapt 350 ha, hvoraf 100 ha dyrkes økologisk, 
og resten dyrkes i konventionel drift med korn, frøgræs og havefrø. Desuden har vi slagtekyllinger, 
frugt, biogasanlæg og udlejningsboliger. Vi beskæftiger 9 medarbejdere. 
 
Kejrup har en meget lang sæson i planteavlen (1/2-1/12) og kan derfor tilbyde et job uden store 
udsving i arbejdstid og uden nævneværdigt overarbejde. 
 
Der kan efter aftale tilbydes bolig i forbindelse med ansættelsen. 
 
Opgaver 
Bedriftens samlede daglige planteavlsaktiviteter udføres af et team bestående af dig, driftslederen 
og en elev.  
 
Dine opgaver bliver: 
 

• Drift af planteavlen samme med driftslederen og eleven 

• Service og vedligeholdelse af maskinparken 

• Transport af biomasser til og fra biogasanlægget 

• Hjælpe med service og vedligehold af biogasanlægget 

• Føre sprøjtejournal 

• Lagring og tørring af afgrøder 

• Deltage i kontakten til vores planteavlsrådgivere  

• Bidrage med forslag til forbedringer og udvikling af driften 

• Bidrage til fællesskabet hos Kejrup Agro ved at hjælpe til med de andre driftsgrene, når der er 
behov 

 
Om dig 
Du er faglært landmand og har evner for og lyst til at tage ansvar for bedriftens samlede 
planteavlsaktiviteter. 
 
Du har hænderne ”skruet rigtigt på” og har flair for service og vedligeholdelse af maskinparken. 



  
Vi forventer, at du er energisk og ansvarsbevidst, og at du interesserer dig for at levere et 
markarbejde af høj kvalitet.  
  
Du har måske erfaring fra en lignende stilling, men det er ikke et krav. Herudover trives du med 
frihed under ansvar, og du ser en udfordring i at være med til at udvikle og forbedre virksomheden.  
 
Vi lægger desuden også vægt på, at du har overblik og sans for at tilrettelægge opgaverne effektivt.  
 
Ansøgning 
Rekrutteringen sker i samarbejde med Patriotisk Selskab.  
 
Send din ansøgning og dit cv (uden CPR-nummer) til kejrup@kejrup.dk hurtigst muligt og senest 
den 6. december 2021. 
 
Tiltrædelse den 1. februar 2022 eller hurtigst muligt. 
 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ejer Hans Luunbjerg på 2043 8039 eller 
driftsleder Rasmus Eriksen på 2184 4882. 
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