
 

 

Torup Bakkegård & Orelund I/S søger en medarbejder med kendskab og lyst til planteavl, 

gerne grøntsager, maskiner og anden teknik. 

Kan du se dig selv arbejde i en større landbrugsvirksomhed med højt til loftet, en frisk og uformel omgangstone og plads til humor selvom vi 

har travlt? Så er du måske vores nye kollega. 

En afvekslende hverdag. 

Med din faglighed og nysgerrighed for planter og maskiner, vil dine vigtigste opgaver være: 

• Jordbearbejdning, herunder pløjning, rotorharvning og diverse andre redskaber. 

• Plantning/såning af diverse afgrøder. 

• Mekanisk ukrudtsbekæmpelse med diverse rækkerensere og strigle. 

• Tildeling af gødning. 

• Sprøjteopgaver. 

• Have grønne fingre, følge med i marken og have lyst til at frembringe kvalitetsgrøntsager. 

• Have teknisk snilde til vedligehold af en stor og alsidig maskinpark. 

Din baggrund. 

Du har nogle års erfaring med planteproduktion, moderne traktorer og maskiner. Du sætter en ære i at levere et godt stykke arbejde.             

Du kunne være uddannet landmand, gartner eller tilsvarende, alternativt er du i dit sidste skoleforløb og kan godt lide en udfordring. Vigtigst 

er dog, at du har gå på mod, er omstillingsparat og har vilje til at lære nyt.                                                                                                                         

Du har som minimum kørekort B og gerne sprøjtecertifikat og gaffeltruckcertifikat.                                                                                                                                 

Du er god til at samarbejde og har gode sociale kompetencer. Det er en fordel hvis du kan gøre dig nogenlunde forståelig på engelsk, da vi 

beskæftiger en del medarbejdere med udenlandsk baggrund, som er en vigtig del af virksomheden. 

Vil du med på holdet? 

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med en bred kontaktflade og mange kollegaer, i en moderne virksomhed med en stor og spændende 

produktion. Der er gode muligheder for menneskelig og faglig udfordring.  Vi forventer, at du løbende har lyst til at tilegne dig ny viden på 

området og vokse med opgaven.                                                                                                                                                                                                    

Vi tilbyder gode og ordnede ansættelsesforhold, og en løn der modsvarer kravene til jobbet og dine kvalifikationer. 

Om Torup Bakkegård & Orelund 

Torup Bakkegård & Orelund I/S er en familieejet virksomhed beliggende ved Assens på Vestfyn. På Torup Bakkegård & Orelund produceres i 

kombination med kornavl, et bredt sortiment af konventionelle og økologiske kvalitetsgrøntsager på friland, som gennem eget salgsteam 

afsættes og leveres direkte, primært til danske detail- og cateringkæder. Der dyrkes i alt ca. 2000 ha. heraf ca. 1200 ha med grøntsager. 

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Christian Dreyer på 21770497 Christian@torupbakkegaard.dk eller indehaver 

Claus B Jacobsen 21649610 Claus@torupbakkegaard.dk 

Du søger stillingen ved at sende CV og motiveret ansøgning til driftsleder Bjarne Vinther på  Bjarne@torupbakkegaard.dk tlf. 61631218 

Vi behandler ansøgninger løbende, jobstart primo 2022. Alle henvendelser behandles fortroligt. 
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