Säsongsarbetare, X
I Lantmännens koncern är det Lantbruket som är hjärtat och som utgör vår kärnverksamhet. Med lantbruket som
bas har vi kunnat bygga den breda affär som koncernen består av idag. Lantmännen har en helt unik värdekedja
där vi tar ansvar från jord till bord varje dag. Förädlingsstationen i X tillhör Division Lantbruks Växtförädling på
Utsädesenheten. Här arbetar vi med växtförädling, d.v.s. vi tar fram ny sorter av lantbruksgrödor som raps, vete,
korn, havre, vallväxter och Salix.
Det här kommer du att göra
Att arbeta som säsongsanställd innebär skötsel och avläsningar i fältförsök, skördearbete, växthusarbete mm. Vi
söker noggranna och drivna personer som kan jobba hos oss under sommaren och fram t o m skörden som
avslutas i september. Helst ser vi att du har någon sorts erfarenhet av maskiner och lantbruk. Det krävs att du
fyller minst 16 år under 2019. Som säsongsanställd på vår spannmålsmottagning kommer du bland annat arbeta
med hantering av spannmål i form av mottagning och torkning men även andra arbetsuppgifter.
Det här behöver du för att lyckas och trivas




Du är systematisk, har drivkraft och tar egna initiativ
Du är kommunikativ och har en naturlig känsla för service
Du har lätt för att samarbeta och har god förmåga att självständigt planera arbetsdagen.

Du delar våra värderingar – Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft – och vårt löfte om att ta ansvar från jord till
bord.
Vad vi erbjuder dig
Som säsongsanställd på vår spannmålsanläggning blir du en viktig del i vårt team och vi kan erbjuda dig ett
varierande arbete där uppgifterna planeras utifrån dagens händelser. Under skördeperioden augusti till oktober
arbetar vi skift och arbetstiderna är vardagar 07.00–15.30. Betald övertid förekommer för dig som fyllt 18 år. Lön
och övertidsersättning utbetalas enligt centralt avtal med Kommunal. Together we reimagine the world of grain!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online. Du behöver inte registrera CV eller personligt brev utan endast
svara på frågorna i systemet. Sista ansökningsdag är den X men vi tillämpar löpande urval och vill därför ha din
ansökan redan idag. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att
kontakta XX, roll, på X.X@lantmannen.com. Vi ser fram emot din ansökan!
________
Boilerplate om annons ej publiceras i Easycruit
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och
livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och
omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett
livskraftigt lantbruk. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra
ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till
bord.

