
LANDBRUGSVIKAREN
Giver tryghed i hverdagen...



Vi kan også tilbyde 

Chaufførvikar: 
• Godkendt af Færdselsstyrelsen 
• Dyretransport 
• Farligt gods 

Handyman:
• Kalke og male 
• Små reparationer 
• Pedelarbejde

Haveservice:
• Planer og skitser 
• Nye anlæg og projekter
• Fliser og belægning 
• Pasningsaftaler, græs, hække m.v.
• Kirkegårde 
• Beskæring 
• Snerydning

SERVIDO 
Vi kan løse din virksomheds vikarbehov, hvis der i kortere eller længere 
perioder opstår mangel på kvalificeret arbejdskraft 

Vikararbejde - landbrug
• Alt landbrugsarbejde 
• Ferie og fridage 
• Ved sygdom 
• Barsel og barnets 1. sygedag
• Kurser 
• Stald- og markarbejde 
• Robotmalkning 
• Driftsleder

• HUSK - vi har døgnvagt

• Hurtig og effektiv arbejdskraft 

• Betal kun for de timer der bruges 

• Undgå at betale G-dage 

• Undgå at betale sygedagpenge 

• Feriepenge, ATP og A-skat m.v.  
adm. af SERVIDO

Andre tilbud:
• Kreaturklipning
• Minkpelsning 
• Pyntegrønt og juletræer
• Hedvandsrenser
• Muldvarpebekæmpelse 
• Sætning af hegn
• Inventar - opsætning og nedbrydning
• Læhegn - vedligehold og beskæring 
• + mange andre opgaver ring og hør mere

Spalterilning: 
• Spalter, faste gulve og gangarealer
• Undgå fald og udskridninger 
• Fri bevægelse 
• Tydeligere brunst 
• Optager mere foder 
• Bedre dyrevelfærd 
• Kvæg- og svinestalde



Medhjælpere til andre erhverv
• Håndværkere 
• Lager/produktion 
• Foderstoffer 
• Erhvervsrengøring 

Dit firma sørger for:
• Arbejdsinstruktion 
• Sikkerhedsudstyr- og instruktion
• Arbejdstøj, hvis der kræves speciel uniform
• Ulykkes- og ansvarsforsikring 

Pr. time mellem kl. 05 og 18 Hverdage Weekend Kørsel

Landbrugsarbejde 250 300 150/ gang

Driftsleder 30 30

Vasketillæg 40 40

Tillæg hedtvandsrenser 90

Robotvagt (1 time/ døgn) 250 300 (+ tid ved udkald) 

Mellem kl 18 og 05 + 50%
Tillæg d. 24. 25. 26/12 + 1/1 = 50% 

Vask: Mand + hedtvandsrenser  450 300/ gang

Muldvarpebekæmpelse 300 150/ gang

Muldvarpegift / rør                                                             pr. kg:   :     1.475 Rør: 195

Klippemaskine pr. dyr 30

Andre erhverv min 7,40 timer 300 400

Landbrug + andre erhverv: ansvarlig for arbejdsskadeforsikring: instruktionspligt

Fra 01/01-2019 alle priser er + moms
Vikarservice priser 2020

Spalterilning: 
• Spalter, faste gulve og gangarealer
• Undgå fald og udskridninger 
• Fri bevægelse 
• Tydeligere brunst 
• Optager mere foder 
• Bedre dyrevelfærd 
• Kvæg- og svinestalde



www.servido.dk 99 98  97 40Markedsvej 6, 9600 Aars

Ansvarsforsikring: 
Vikarerne er ansvarsforsikrede, og erstatningskrav skal anmeldes omgående. 
(Selvrisiko kr. 2.500) 
Har landmanden/ kunden i forvejen de skadede ting forsikret, skal skaden an-
meldes til eget forsikringsselskab.

Arbejdsskadeforsikring og AES:
Det er brugervirksomheden, der har forsikringspligten for begge forsikringer, når 
instruktionsretten / pligten ligger hos landmanden/kunden. 

Bestilling af vikarer 
Skal ske alle hverdage kl. 8.00 til 16.00, fredage i tidsrummet kl. 8.00 
til 15.00.  

Ved akut opstået sygdom udenfor kontorets åbningstid, henvises til 
vagttelefon på tlf. 99 98 97 40.

Servidos Hjemmeserviceafdeling tilbyder også 
• Rengøring og andre praktiske opgaver i private hjem beliggende i  

Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord Kommune
• Personlig pleje til borgere bosiddende i Vesthimmerlands Kommune
 
Rengøring og personlig pleje tilbydes både borgere som er visiteret af  
kommunen og/eller som tilkøb

Vi træffes mandag til fredag kl. 7.00-15.00 på tlf. 9998 9742 
– ring og hør nærmere.


