Platsannons

Är du Svenska Äggs nya rikslikare?*
• Har du erfarenhet av höns, men har inga egna fjäderfän?
• Har du lätt för och tycker om att träffa människor ?
• Är du förtroendeingivande och tydlig?

Av smittskyddsskäl kan du tyvärr inte kombinera denna tjänst
med att ha egna höns eller jobba på en gård med fjäderfä.

• Uppskattar du att arbeta i team, fast inte alltid på samma
geografiska plats?

Svenska Äggs kansli finns på Vreta Kluster utanför Linköping,
men rikslikaren kan med fördel utgå från något annat av Sveriges hönstäta områden. Hönstätast är södra Sverige, med regionerna Östergötland, Skåne, Halland och Västra Götaland.

• Tycker du att struktur, ordning och reda i
administrativa arbetsuppgifter är viktigt och är van vid
digitala verktyg?

B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Tillträde i början av 2023.

• Gillar du utmaningar och kan tänka dig att resa i tjänsten?

Eftersom en av våra rikslikare nu ska bli pensionär söker vi en
ny. Som rikslikare arbetar du självständigt men i samarbete
med Svenska Äggs produktionsutvecklare och rikslikare. Du
besöker unghönsuppfödare och äggproducenter i hela Sverige
och kontrollerar stallar och djuromsorg (teknik och skötsel)
enligt Svenska Äggs Omsorgs-program. Uppdraget kan
komma att handla om 20–50 procent av en heltid beroende på
dina önskemål och förutsättningar. Du kan med fördel vara
F-skattare, men det kan också bli aktuellt med anställning.

Har du frågor om uppdraget?
Ring produktionsutvecklare Emily Wallström på 070-480 42 86
eller verksamhetsledare Marie Lönneskog på 073-823 08 90.
Välkommen med din ansökan tillsammans med ditt CV till
marie@svenskaagg.se.
*Rikslikare = kontrollerar att äggproduktionen fungerar och sköts
lika i hela riket

Svenska Ägg är branschorganisation för företagen inom svensk äggnäring. Våra medlemmar är kläckerier, unghönsuppfödare, äggproducenter, äggpackerier och fodertillverkare. Tillsammans arbetar vi för att öka lönsamheten och konkurrenskraften hos svensk äggproduktion.

