
Landbrukstjenester 
Telemark

– vi er der du er



Avløsere og landbruksvikarer i Telemark
Vi skaffer kvalifisert arbeidskraft til landbruket i hele Telemark! Landbruks
tjenester Telemark er bondens sikkerhet når det gjelder arbeidskraft. Med 
god beredskap i hele fylket skaffer vi deg landbruksvikarer som er der 
når du er syk og kan trå til i akutte situasjoner, og andre avløsere som kan 
jobbe når du vil ha ferie – uansett hvor i fylket du driver landbruk. 

Når du som bonde får tilskudd til å ta ferie, er vi klar til å dekke inn 
 arbeidet. Det er viktig at vikarene er kjent på gårdene og med arbeids
oppgavene slik at de ikke trenger opplæring om bonden skulle bli syk. 

Som vikarbyrå tar vi oss av alt av lønns og administrasjonsarbeid. 
Bonden er oppdragsgiver og har det praktiske ansvaret, men Landbruks
tjenester Telemark er offisiell arbeidsgiver og har alt juridisk og 
 administrativt ansvar. Vi tar oss av alt papirarbeid og garanterer at alle 
våre ansatte er fullt forsikret.  

Hovedoppgaven vår er å skaffe kvalifisert og tilgjengelig arbeidskraft 
til bøndene i fylket, og derfor har vi mange vikarer som kan leies inn til 
 enhver tid. I tillegg kan vi også skaffe deg sesongarbeidere til arbeids
oppgaver som høsting av frukt og bær, klipping av frukttrær, maling, 
snekring, inngjerding og vedlikehold. 

Landbrukstjenester Telemark har døgnåpen vakttelefon ved sykdom og 
krise, 951 42 331 og 994 57 416. Det gjør at du som medlem kan føle 
deg trygg på at dyra får nødvendig stell til enhver tid. 

Elektrotech as, 3690 Hjartdal  - Tlf: 35 02 37 70  - www.elektrotech.no

Trenger du elektriker?

- Installasjon i nye anlegg til privat og næring
- Elkontroll, sertifisert innenfor NEK 405 1-4
- Termografering
- Brannalarm

Service, reparasjon, og vedlikehold av eksisterende installasjoner
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Rjukan VVS & Elektro AS – valget er lett!
Vi utfører alt av rørlegger- og elektrikerarbeid, 

og garanterer høy kvalitet.
Besøk også vår butikk på industrifeltet på Rjukan der  

vi har utstillinger av dusjhjørner, innredninger, armaturer,  
boblekar, belysning, varmeanlegg osv.

Svaddevegen 147, 3660 Rjukan • Tlf: 35 08 00 80 • Mobil: 415 58 858
Faks: 35 08 00 88 • E-post:post@rjukan-vvs.no • www.rjukanvvs.no

Gir utdanning innen Hest og hovslager, 
Skogbruk, også med jakt og friluftsliv, 
Landbruk og gartneri og Anleggsgartner. 
Vi tilbyr også generell og spesiell 
studiekompetanse med kjemi, biologi og 
matematikk, som tilfredsstiller kravene til  
veterinærstudiet og de aller fleste andre 
studier.

www.nome.vgs.no

Klauvskjærer
Hvis du har behov for en dyktig klauvskjærer, kan vi 
anbefale Grethe Bastnes. Hun er ansatt hos oss og 
er sertifisert klauvskjærer med lang erfaring innen 
yrket. Grethe bor i Drangedal og kjører rundt i hele 
Telemark med klauvskjæringsboksen sin og hjelper 
dyr med å få bedre klauvhelse. 

Med alle tjenestene våre tar vi oss av papirarbeidet, 
og etter at Grethe har utført arbeidet, sender hun 
timelista til Landbrukstjenester Telemark. Kostnaden 
blir belastet bondens konto i laget, og vi sender ut 
medlemsfaktura til bonden. Alt du trenger å gjøre 
er å ringe og bestille, så tar vi oss av resten.

God klauvhelse gir økt melk- og kjøttproduksjon, 
bedre helsestatus og fruktbarhet hos storfe, så husk 
å sjekke dyrene dine jevnlig.



 MIDT-TELEMARK LANDBRUKSKONTOR
Landbrukets Hus, Bøvegen 271, 3810 Gvarv
www.landbruketshus.no • Tlf. 35 95 77 70 

E-post til  postmottak: landbruk @midt-telemark.no 

Landbrukssjef  
Gunnhild Helene Breiland
Plan- og næringsetaten  
i Tokke kommune

Storvegen 60, 3880 Dalen
Telefon: 350 75 200
gunnhild.breiland@tokke.kommune.no 
www.tokke.kommune.no

Hva sier bøndene?
Som medlem hos oss kan du planlegge ferie  
og sykdomsfravær uten å bekymre deg for dyrene, 
og du kan være trygg på at arbeidet blir utført 
 profesjonelt. I tillegg slipper du papirarbeid, og 
vikarene våre er klar til å jobbe med en gang de 
kommer, fordi vi tar oss av administrasjonsarbeidet. 

Paret Barbro Stordalen og Ronny Eiksund Sterten er 
fornøyde brukere av Landbruks tjenester Telemark. 
De driver landbruk sammen og trives godt med den 
selvvalgte livsstilen deres. Hos dem er det flest hver-
dager og lite fri, men de finner trygghet i å vite at de 
har med seg andre, hvis noe uventet dukker opp. 

”For oss er det viktig å tenke beredskap hele tiden, 
og ikke bare når ulykka skjer”, sier Barbro og Ronny. 



Er du interessert? 
Vi rekrutterer!
Landbrukstjenester Telemark søker alltid  dyktige 
avløsere og vikarer. Vi rekrutterer jevnlig ny 
 arbeidskraft som kan påta seg oppdrag i landbruks-
sektoren. Som vikarbyrå og arbeidsgiver formidler 
vi oppdragene, og vi tilbyr deg som ansatt full 
arbeidsforsikring, personalansvar og løpende opp-
følging. 

Når du tar vikararbeid gjennom Landbruks tjenester 
Telemark, er det vi som utbetaler lønn. 

Arbeidsoppgavene krever at du blir motivert av 
fysisk arbeid, liker dyr og trives med gårdsarbeid og 
oppgaver som knytter seg til landbruk. 

Er du interessert i en sikker ansettelse med praktisk 
gårdsarbeid og dyrestell? 

Ta kontakt med oss i dag!
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Landbrukstjenester 
Telemark

Helle Solberg
Tlf: 95142331
helle.solberg@n-lt.no
Hjardalsvegen 760
3690 Hjartdal

Valborg Lindgren
Tlf: 99457416
valborg.lindgren@n-lt.no
Grønvoldvegen 570
3830 Ulefoss

Kontakt oss:

www.landbrukstenester-telemark.no 
lt-telemark@n-lt.no

Følg oss!


