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Ull- og fjøs-medarbeider

Ølen AS:

Mekaniker
Vi trenger en dyktig og fleksibel medarbeider på ullavdeling og fjøs på anlegget i Ølen.

UllVi trengerog
en dyktigfjøs-medarbeider
medarbeider til vår tekniske avdeling på
Arbeidet vil i hovedsak bestå av:

• Drift
på ullavdeling,
klassifisering
lager.
vil blitilgittå nødvendig
anlegget
i Ølen.
oss
vil du fåogmuligheten
arbeide
Vi trenger
en
dyktig
og Hos
fleksibel
medarbeider
påDet
ullavdeling
og
fjøs påopplæring,
anlegget i Ølen
medarbeideren må være villig til å ta ullsertifikat.
tett på og
den
daglige driften.

Hjelpe til i fjøs i travle perioder. Opplæring vil bli gitt.
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