Vacature:
Agrarisch “ondernemer” melkveehouderij
Altijd al een eigen melkveebedrijf willen runnen, maar nooit deze kans gehad? Wil je graag met koeien
werken in een prachtige omgeving en stel je verder geen eisen aan je inkomen of levensstandaard?
Dan is de baan agrarisch “ondernemer” melkveehouderij ideaal voor jou!
Wij zijn op zoek naar een agrarisch “ondernemer” voor de melkveesector die altijd in beweging is om
elke uitdaging aan te gaan. Inspelen op wisselde weersomstandigheden en nóg wisselender beleid
horen bij de primaire uitdagingen als moderne melkveehouder.
Als agrarisch “ondernemer” in de melkveesector is het jouw taak het beleid van de overheid precies
uit te voeren en dagelijks aan de overheid te rapporteren wat er gedaan is. Het is van belang om dit
nauwkeurig te doen zodat de overheid de volgende dag nog kan bijsturen wat gisteren toch anders
had gemoeten. Alleen door als overheid te bepalen hoe jij als “ondernemer” het bedrijf runt kunnen
we komen tot een oplossing voor het stikstofprobleem.
Voor deze functie is ondernemerschap, zelf nadenken en praktijkkennis niet noodzakelijk. Door middel
van jouw uitstekende registratie en onze geavanceerde modellen, die weinig rekening houden met
weers- en natuurinvloeden, ondersteunt de overheid jouw taken door precies te zeggen wanneer er
wat moet gebeuren. Zo krijg je bijvoorbeeld ondersteuning van een voermodel die precies aangeeft
hoeveel eiwit er gevoerd mag worden.
Ter ondersteuning van de werkzaamheden houd je contact met de door ons aangewezen coaches.
Door middel van wekelijkse contactmomenten zullen zij jou vertellen hoe jij het bedrijf moet runnen.
Als agrarisch “ondernemer” hoef je niet meer na te denken, dat doen wij als overheid al voor u. De
kosten voor deze begeleiding zijn wel voor rekening van het bedrijf. En mochten er fouten gemaakt
worden, dan zijn de gevolgen ook voor het bedrijf en zijn wij als overheid niet aansprakelijk.
Werkzaamheden:
-

Dagelijks rapporteren en administratie bijhouden
Voeren van de koeien volgens rantsoen van de overheid
Dagelijks melken
Verzorgen van de kalveren en melkvee
Werken volgens protocollen van de overheid

Wij vragen:
-

Volgzaam en geduldig type
Opleiding melkveehouderij is geen pré
Verstand van koeien niet noodzakelijk
Geen verstand van voeding en de bodem

Wij bieden:
-

Mooie werkomgeving
Weinig toekomst perspectief
Laag inkomen
Geen verdienmodel

Deze nep vacature is gemaakt door het NAJK om de enorme regeldruk ludiek te tonen.

