Kaliningrad, Rusland
Manager til planteproduktion
Russia Baltic Pork Invest AS er lokaliseret i Kaliningrad og Nizhny Novgorod,
Rusland. Produktionen i Kaliningrad består af 13.000 søer full line, egne foderfabrikker og rådighed over 11.800 ha, hvoraf de 9.400 dyrkes med raps og korn
afgrøder der afsættes til egen foderproduktion. I løbet at de næste 2 år skal
planteproduktionen udvide til at omfatte 12.000 – 13.000 ha dyrket agerjord.
I forbindelse med at vi vil udvide vores produktion vil vi opdele planteproduktionen i flere sites.
Vi har i dag en dansker ansat som er den daglige ansvarlige og vi søger nu
en kollega til ham som kan være med ansvarlig og hjælpe med at klare den
daglige drift, så har du lyst til at være en del af en moderne planteproduktion,
så er det dig vi søger.
Dit ansvarsområde bliver stå for den daglige drift på cirka halvdelen af arealet,
og dette vil foregå i tæt samarbejde med crop manageren, samt produktionsdirektøren. Denne opgave indebærer i samarbejde med eget hold af agronomer
og mekanikere at udføre en arbejdsplanlægning, tilsyn af marker og maskiner,
evaluering af arbejdsprocesser, samt ledelse af afdelings ansatte.
I denne stilling er det vigtigt at du kan varetage svære ledelses udfordringer
på tværs at sprog og kultur forskelle. At du er indstillet på at arbejde med de
redskaber der er stillet til rådighed for at opnå de bedst mulige produktions
resultater.
Dine kvalifikationer:
• Du har en landbrugs faglig lederuddannelse.
• Du besider højt niveau af skriftlig og sprogligt engelsk.
• Du har erfaring med planteproduktion.
• Du kan bevare overblikket, er god til at planlægge og er altid fremsynet.
• Du har erfaring i at betjene maskiner, således at du kan hjælpe
med indstillinger i marken.
• Du er samarbejdsvillig, tålmodig og giver aldrig op inden et problem er løst.
• Det er en fordel at du har kendskab til mark styrings programmer
og har flair for elektronik.
• Du er indstillet på at være i Rusland minimum 2 år.
Vi tilbyder:
• Arbejde i en moderne planteproduktion.
• Fleksible arbejdsforhold med frihed under ansvar.
• En spændende hverdag, med mulighed for personlig udvikling.
• Fri bil, telefon og bolig samt sundheds forsikring.
• Løn efter kvalifikationer.
Stillingen er en fastansættelse med tiltrædelse den 1. marts 2021 eller efter
nærmere aftale. Skriftlig ansøgning sendes til nedenstående mail. Sidste frist for
ansøgninger den 31. dec 2020. Ansøgninger vil blive behandlet løbende.
For yderligere oplysninger kontakt:
Produktions direktør, Linne Fromm-Christiansen
Mobil +7911 4764 031 eller linne.fromm@rbpi.no
Se mere på www.rbpi.no

