STRONG SOLUTIONS MADE FOR GROWTH

FARM MANAGER - I KINA

Svineproduktionen i Kina er i en rivende udvikling med investering og etablering af flere og flere stordriftsfarme. Det afføder et stigende behov for know-how og viden for moderne svineproduktion, både ift. opførsel og indretning af svinestalde
samt til daglig drift og management af produktionen.

Ansøgningsfrist:
til rette kandidater er
fundet!

Via Jydens kinesiske datterselskab, Jyden Animal Housing China, søger vi nu to profiler til farm management på to nyopstartede, kinesiske farme. Begge farme har indkøbt dansk genetisk avlsprogram, og staldene består af danske mekaniseringsløsninger fra Jyden. Den overordnede opgave vil derfor bestå i at implementere den danske model for svineproduktion til disse
farme.

Ansøgning mærket
”Farm Manager”
sendes til
info@jyden.com
SNAREST MULIGT!

FARM MANAGER FOR 2.000 SØER
Geografisk område:
Fujian-provinsen
Tidsperiode:		
marts/ april 2018 - for en 2-3-årig periode
Omfatter:			
Avlsbesætning med 2.000 søer
Kvalifikationer:		
Viden om indeks, indkrydsning samt selektion af dyr
Erfaring:			
3-6 år med avl i moderne dansk svineproduktion
FARM MANAGER FOR 1.200 SØER MED UDVIDELSE TIL 9.000 SØER (OPBYGNING I FLERE FASER)
Geografisk område:
Henan-provinsen
Tidsperiode:		
august/ september 2018 - for en 2-3-årig periode
Omfatter:			
Produktion af 7 kgs. grise
Kvalifikationer:		
Viden om produktionsoptimering, vækst og pasning af dyr
Erfaring:			
2-5 år i moderne dansk svineproduktion.
Gældende for begge stillinger kræves følgende kvalifikationer:
•
Gerne erfaring fra lignende stilling og/eller ledelse
•
Gode engelskkundskaber - i både skrift og tale
•
Besidde et selvstændigt drive og gå-på-mod
•
Godt, fagligt overblik
•
Evne til at definere, formidle og uddelegere arbejdsopgaver og -rutiner
•
Forståelse og respekt for andre kulturer - gerne kendskab til kinesisk kultur
Vi tilbyder
Du vil få store muligheder for at skabe en spændende hverdag med det ansvar, som jobbet giver. Du vil være i dialog med
Jyden - fra både Kina og Danmark.
Ansøgning
For yderligere information, venligst kontakt:
Jesper Bech, Chairman of Jyden Animal Housing China:			
Bjarke Lund, Business Support Manager of Jyden Animal Housing China:

+45 2082 8327 | jbe@jydenbur.dk
+45 2082 8330 | blu@jydenbur.dk

Send din ansøgning mærket ”Farm Manager” til info@jyden.com snarest muligt! Vi vil holde samtaler løbende til rette kandidater er fundet. De indledende samtaler vil foregå på Jydens hovedkontor på Idomvej 2, DK-7570 Vemb.
Jyden har siden 1923 beskæftiget sig med udvikling, produktion og indretning af staldløsninger til både kvæg- og svinestalde. Virksomheden opererer internationalt og har i 2017 etableret et kinesisk datterselskab med base i Qingdao, Kina.
Produktprogrammet omfatter fullline-løsninger med al indendørsmekanisering som staldinventar, foder- og transportsystemer, vand- og
gulvsystemer, ventilation og meget mere!

Jyden Animal Housing China, D2-3 - 101, No. 2 Xiuyuan Road, Tech Park of Kechuanghuigu, Gaoxin District, Qingdao, China

