
 
 
 

 

 

 

 

Er du uddannet dyrlæge? Og vil du udvikle Danpos bæredygtige kyllingeproduktion med 

målet om, at skabe verdens bedste dyrevelfærd og fødevaresikkerhed?  

Danpo, Jylland eller Fyn 

 

Her kan du forme fremtidens kyllingeproduktion ved at udvikle bæredygtige og verdensklasse 

løsninger inden for sygdomsforebyggelse, minimering af antibiotikabehandlinger og endnu bedre 

fødevaresikkerhed. 

Stillingen er nyoprettet, og som dyrlæge hos Danpo tilser og behandler du kyllingebesætninger hos vores ca. 

80 kontraherede landmænd i Jylland og på Fyn, samtidig med at du er med til at forme vores fremtidige 

udvikling i tæt samarbejde med Danpos specialiserede fageksperter. Du vil referere til Direktøren for levende 

produktion.  

Den ideelle profil vil være en dyrlæge som har en ambition om at gøre en forskel, og være med til at 

revolutionere kyllingeindustrien i Danmark – og som har 2-5 års erfaring. Sidste nævnte er dog ikke noget 

krav. 

 

Mindsk behovet for antibiotikabehandlinger 

Du overtager størstedelen af de tilsyn og behandlinger, der udføres hos Danpos ca. 80 producenter af 

kyllinger i Jylland og på Fyn. Vi ønsker nemlig, at skabe det bedst mulige grundlag for en verdensklasse 

produktion – det skal du som vores kommende ekspert være med til at sikre. Målet er, bl.a. at nedbringe 

fremkomsten af Salmonella og Campylobacter og samtidig mindske brugen af antibiotika til det absolut 

mindst nødvendige – og endnu mere have fokus på forebyggelse. 

 Du kører ud til akutte tilfælde ved sygdomsudbrud hos vores landmænd. 

 Du etablerer en vagtordning sammen med de lokale dyrlæger så vi dækker 24/7. 

 Du tilser kyllingebestandene og udfører behandlinger og øvrige tiltag. 

 Du overtager antibiotikabehandling for alle vores producenter, og er med til at udvikle vores 

vaccinationsstrategi, som bl.a. skal drive den forbyggende indsats. 

 Du indgår i vores øvrige arbejdsopgaver, bl.a. kundekontakter, audits, datasamling/vurdering og 

kvalitetssikring/styring. 

 

Tæt samarbejde med landmænd og fageksperter 

Du får et tæt samarbejde vores landmænd. Du følger deres produktion og hjælper dem med at implementere 

nye tiltag, så de passer til den enkelte.  

Derudover samarbejder du med dine kolleger i Levende Produktion og Veterinære Forhold samt med vores 

innovationsafdeling og nogle af markedets bedste eksperter inden for staldindretning og produktion. Du har 

kolleger i lignende stillinger i Norge og Sverige, som du altid kan sparre med. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dyrlæge med højt drive og gode samarbejdsevner 

Du har dansk autorisation som dyrlæge. Du behøver ingen særlig erfaring med fjerkræ, da du vil få den 

nødvendige oplæring hos os og vores samarbejdspartnere. Det er til gengæld vigtigt, at du kender til 

vaccinationsstrategier og sygdomsbehandling, men at du samtidig har en klar ambition om at behandle 

gennem forebyggelse.  

 Du skal kunne prioritere din tid og arbejde selvstændigt. 

 Du skal kunne lide det praktiske arbejde ude hos landmændene.  

 Du har et ønske om, at udfordre eksisterende fremgangsmåder, føre dine idéer til ende og være med 

til at ændre vaner. 

Din hovedarbejdsplads vil være placeret på virksomhedens hovedkontor beliggende i Midtjylland, nærmere 

Farre. Du skal have kørekort til personbil og må naturligvis påregne en vis kørsel rundt i landet. 

Lyder det som noget for dig? 
Vi holder samtaler løbende, så send din ansøgning og dit CV hurtigst muligt til personale@danpo.dk. Hvis 
du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør og dyrlæge Jacob Roland Pedersen 
på 2277 8599. Du vil muligvis opleve en længere svartid hen over sommeren. 
 
Vi ser frem til at høre fra dig. 
Læs mere på Danpo.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danpo – en del af Nordens største fjerkrækoncern 

Danpo A/S indgår i fjerkrækoncernen Scandi Standard, der er noteret på Børsen i Stockholm. Koncernen er 

Skandinaviens største forarbejdningsvirksomhed inden for kylling. Scandi Standard repræsenterer en ledende 

markedsposition og en årlig omsætning på cirka 5 milliarder kroner. Vi tilstræber at løfte kyllingekategorien til en stadigt 

højere standard på alle områder. 
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