
Vi søger et nyt hold til vores 
biodynamisk landbrug og 

beskæftigelsestilbud for beboerne 
på Bernards Hus! 

 

Vi er Bernards Hus Nørregård på Fyn i nærheden 
af Aarup. Ud over landbruget befinder sig på 
gården et bosted Bernards Hus med 
beskæftigelsestilbud i landbruget og Høkassen, en 
vuggestue og børnehave. Alle tre steder står i en 
tæt sammenarbejde og præger der ved hinanden. 

 
 

 
 

 

Landbruget består af 32 hektar, fire af dem er skov, seks eng og rasten er dyrket marker eller ligger i græs. 
Bredvifte bestå af en bred vifte af grøntsager kulturer og i et håndfuld køer til ammekøer plus opdræt. 
P.T. er der 7 bruger med meget forskellige behov i beskæftigelsen, som er med og arbejder i landbruget. 
 

Hvilke kompetencer leder vi efter? 
• Du har kendskab til biodynamisk jordbrug 
• pædagogisk erfaring og åbenhed til at balancer modstridige behov som opstår ift. Produktion og 

pædagogiske behov. 
• En som brænder for og har erfaring med at dyrke grøntsager. 
• erfaringer og kan lige at arbejde maskiner og vedligeholdelse 
• kendskab til markbrug 
• Viden om skoven og skovbrug 
• erfaring med husdyr 
• evne til faglig sparring, kompetencen til at lytte og tålmodighed 
• ønske om at arbejde sammen, støtte op udvikling af stedet og ansvarlighed over for egen rolle, 

teamet og fællesskabet 
 
Hvad håber vi på personligt? 

• Konstruktiv holdning til problemstillinger 
• viljen til at indgå i et samarbejde over en 

længer periode 
• parate til at tage ansvar 
• handlingsdygtig og venlig af væsen 
• omstillingsparate og improvisations talent 
• oprigtigt interesser i mennesker 
• ordenssans :-) 

 
 

 

 
Vi kan tilbyde et spændende sted under udvikling, hvor du har mulighed for at være med til at 
præge og udvikle gården og skabe en ny fælles fremtid. Interesse fra vores side er et fast 
samarbejde. Vi kan tilbyde et socialt fællesskab med stor diversitet. Vi vil gerne have verden på 
besøg hos os og vi er åben for hvad du har med i til os. Der er mulighed for at bo på gården. 
 
Søg stilling: 
Ved at skrive om lidt dig, om dine kompetencer, hvad du er mest glæd for og hvad du forventer ved en ansættelse hos os.  
 
Ansøgningsfrist:  28.02.2022 
Ansøgning sendes per mail til kontor@bernardshus.dk 
Skrive i emnefeltet i mailen: ”Hold søges”  
Har du nogle spørgsmål, send os en mail, så ringer vi til dig. 
Flere informationer finder du under: 
www.bernardshus.dk 

www.hoekassen.dk 
og på Facebook og Instagram 
 
Samtalerne vi være løbende. 
 

Vi glæder os at høre fra dig 
 



 
 


