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Ditt lokale vikarby

Bondens vikarbyrå og lærlingens hjelpende hånd
Vestfold Landbrukstjenester er bondens eget vikarbyrå.
Vi er behjelpelige med å skaffe avløsere som kan steppe
inn ved sykdom, ferie/fritid eller andre oppdrag, og vi tar
oss av alt det a
 dministrative. Vikarer og avløsere som blir
formidlet gjennom VLT er ansatt hos oss med bonden som
oppdragsgiver. Det innebærer at avløseren er forsikret
og blir lønnet av oss, og at vi står med arbeidsgiveransvaret. Vi tilbyr også å føre lønn for mindre bedrifter.
Slik kan du som bonde enkelt få både praktisk og administrativ hjelp, og bruke tiden din på å være bonde.

Som opplæringskontor for naturbruk er Vestfold Landbrukstjenester kontaktpunktet mellom lærebedrift og
lærling. Vi er behjelpelig med å skaffe lærlingeplass
som agronom eller gartner, og er stolte av å bidra til
rekrutteringen innen disse fagene. Velger du å utdanne
deg til agronom eller gartner hjelper vi deg å orientere
deg blant de mange spennende mulighetene som ligger
foran deg.

Vi skaffer
trygg og pålitelig
arbeidskraft!

Opplæringskontor for naturbruk
Noen må sørge for stell av planter og dyr for at vi skal
få mat på bordet. Gartner- og agronomfaget er grunnleggende for vår eksistens, og en retning full av valgmuligheter. Vestfold Landbrukstjenester hjelper lærlinger og lærebedrifter til å sikre et ryddig opplegg rundt
læretiden, slik at begge parter drar nytte av den. Vi tilbyr
hjelp med det administrative, samt alt av kurs og oppfølging som er nødvendig for å fullføre fagplanen for naturbruk.

Er du opptatt av dyrestell eller planteproduksjon og
trives med praktisk arbeid, ute som inne? Vi kan hjelpe
deg å planlegge en fremtid i tråd med dine interesser.
Naturbruk er en solid utdanningsbakgrunn som gjør deg
attraktiv i næringslivet, samtidig som den åpner for
videre utdanning. Det er et valg og en retning som virkelig
betyr noe.

Fremtidens ressurser
Som lærebedrift får du inn ungdom
fulle av pågangsmot og med genuin
interesse for faget, og som ønsker
å lære og utvikle seg i din bedrift.
Agronom- og gartnerlærlingene kan
bli nyttige tilskudd til din bedrift, også
etter at læretiden er avsluttet.
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Ditt lokale vikarbyrå
Gjennestadtunet
79
3160 Stokke
Telefon 33 33 51 45
postmaster@vlt.no
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www.vlt.no

En skole med dyrepleie,
hestesport, hund og
landbruk på timeplanen!

Søk skoleplass nå
www.gjenneStad.no

mvs.vfk.no

videregående skole
Melsomvikveien 180, 3159 Melsomvik - 33 36 39 00

Bli gartner?
- ny gartnerutdanning
- 2 år i skole og 2 år i bedrift
- over 60 års erfaring med
gartnerutdanning på Gjennestad
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Melsom videregående
skole har et unikt tilbud
til deg som ønsker å
stelle med dyr og for deg
som er glad i friluftsliv.

Bygg- og anleggSteknikk // deSign og håndverk //
helSe- og oppvekStfag // naturBruk // Service og
SamferdSel // vg3 påBygging til generell StudiekompetanSe //

• Concept: JS Media Tools A/S • 100675 • www.jsnorge.no

Studiespesialisering med
toppidrett hest.
For deg som vil satse på
sprang eller dressur og som
ønsker å kombinere en
idrettskarriere på høyt nivå
med en solid utdanning.
Naturbruk med fordypning
hest og hestesport, hund,
dyrepleie og landbruk.
For deg som vil lære å
håndtere dyr, eller ønsker
et framtidig yrke innenfor
landbruk.

