Inspektør til Brattingsborg Gods
Brattingsborg Gods på Samsø søger en person med gode lederegenskaber og stærke kompetencer inden for
planteavl til attraktiv inspektørstilling. Som inspektør har du ansvaret for godsets daglige drift, og dine primære
arbejdsområder vil være koncentreret om planteavl.
Med reference til ejeren forestår inspektøren den
daglige ledelse af Brattingsborg Gods’ samlede aktiviteter og skal sikre de bedste økonomiske resultater,
herunder en optimal udnyttelse af alle ressourcer.
Inspektøren repræsenterer ejeren på godset, lokalt,
i forhold til offentlige myndigheder og i alle relevante
sammenhænge.

Den ideelle kandidat er en motiverende, engageret og
operationel leder, der med dynamik, overblik og myndighed, baseret på faglig kompetence, kan varetage og
udvikle den daglige drift. Du er helhedsorienteret, loyal
og i stand til at se og tænke i muligheder. Du vil referere
til ejeren og forberede, dokumentere og forelægge de
bedste løsninger for godset.

Godsinspektøren har mange ansvarsområder og her
listes nogle af de vigtigste:

Vi lægger bl.a. vægt på
• Du har en relevant videregående uddannelse f.eks.
som landbrugsdriftsleder eller agrarøkonom
• Du har relevant efteruddannelse f.eks. inden for
ledelse, IT, økonomi eller faglige kurser
• Du er en velfunderet og dedikeret planteavler med
flere års erfaring med landbrugsdrift-ledelse.

Ansvarsområder
• Motivere og lede godsets medarbejdere i det daglige
arbejde samt sikre et godt samarbejde mellem
godsets afdelinger
• Sikre effektiviteten i den daglige drift ved hensigtsmæssig planlægning og organisering samt ved
kontrol og ikke mindst dialog og involvering af medarbejderne
• Sikre at kompetenceniveauet hos medarbejderne til
stadighed passer godsets behov
• Sikre at godset har et optimalt samarbejde med de
bedste leverandører, kunder og samarbejdspartnere
• I samarbejde med ejeren vurdere muligheder og
planer for nye forretningsområder
Drift
• Udarbejde mark-, gødnings- og sprøjteplaner
• Udarbejde årlige handlingsplaner og oplæg til investeringsstrategi for nyinvesteringer i maskinpark o.a.,
samt for den nødvendige løbende vedligeholdelse
• Løbende analysere driftsresultater
• Forestå indkøb af såsæd, gødning samt sprøjtemidler
og andre driftsmidler
• I samarbejde med ejeren sikre forhandling og salg af
afgrøder til optimal pris
• Medvirke til at værne om godsets natur- og kulturværdier

Vi tilbyder
• En spændende arbejdsplads med stor variation
• Et godt og inspirerende team samt gode kollegaer
både på kontor og i marken
• Gode ansættelsesvilkår, fri bolig og løn efter forhandling.
Stillingen ønskes besat pr. 01.02.2023 eller snarest derefter.
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at
ringe til rekrutteringskonsulent Hanne Skjoldager Ravn
på telefon 2538 6040.
Se mere om stillingen på brattingsborg.com/job. Vi ser
frem til at modtage din ansøgning og CV snarest muligt
på mail: adl@brattingsborg.dk.

Brattingsborg Gods har ca. 20 fastansatte og dækker et areal på 2.444 ha., heraf 1.094 ha. ager. Afgrøderne er bl.a. korn til
brødfremstilling, frø og raps. Svineproduktionen består af 750 årssøer med slagtesvin, som har egen driftsleder. Brattingsborg
Gods har også jagtvæsen med egen skytte, 870 ha. skov- og plantager med ekstern skovfoged samt 80 udlejningsboliger.
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