
 

       

         Landbrukstjenester Nordvest AS 

           Levande kunnskap – levande landbruk 

 

Landbruk Nordvest er en landbruksbedrift eid og styrt av om lag 1300 medlemmer i Møre og Romsdal. Omsetningen i 2021 var på ca.   

71,3 mill. kr. Hovedkontoret ligger i Molde, med avdelingskontor i Ørsta, Valldal, Sunndalsøra, Tingvoll, Aure og Surnadal. Landbruk 

Nordvest har ambisjoner om å være landbruket sitt førstevalg innen økonomi, rådgiving, tjenesteyting og byggteknisk planlegging. Fra 

mars 2022 faller avløsertjenester under datterselskap Landbrukstjenester Nordvest AS. 

  

Vi ønsker å styrke vårt tilbud av arbeidskraft og søker med dette etter 

Avløser/landbruksvikar i landbruket                   

i 100 % stilling 
for diverse gårdsbruk i Sunndal kommune 

 

Kan denne jobben være noe for deg?  
 

Arbeidsoppgavene er melking og stell av dyr morgen og kveld, samt annet forefallende arbeid.  
Det vil totalt være ca. 7,5 timer jobb per arbeidsdag. Du jobber som regel mandag til fredag, men 
arbeid på helg kan forekomme. Du har faste bønder som du jobber hos, men som landbruksvikar kan 
du av og til bli sendt til andre gårdsbruk enn du er vant til.  
Vi tilbyr gode betingelser og en spennende og varierte arbeidsplass.  
Kan dette være noe for deg?  

 

Vi søker deg som: 

• Er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig 

• Har landbruksfaglig utdanning, og gjerne erfaring fra avløser yrket (husdyr og melkeproduksjon). Praksis kan 

kompensere for manglende landbruksfaglig utdanning 

Du må ha sertifikat B og T, og ha bil for å komme på gårdsbruk. 

 

Vi kan tilby: 

• En interessant og lærerik jobb i et spennende arbeidsmiljø 

• Ordnet arbeidsforhold og lønn etter avtale 

• Gode pensjons- og forsikringsordninger 

 

Nærmere opplysninger om stillingen hos daglig leder Landbrukstjenester Nordvest, Selma Cowan, tlf. 926 83 940,  

eller kundekonsulent Ingvild Skjørsæter, tlf. 452 92 001. 

Søknad med CV blir å sende: 

Landbrukstjenester Nordvest v/ daglig leder 

Fannestrandvegen 63 

6415 Molde 

eller e-post: nordvest@nlr.no 

  

Søknadsfrist: snarest. Tiltredelse etter avtale. 
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