
                           
 

                                  Tican Fresh Meat A/S, Strandvejen 6, 7700 Thisted – Tlf.: +45 9919 2300              

 

Smed, Thisted 
 

Har du ambitioner om en fremtid med både indhold, ansvar og udfordringer, så er Tican Fresh Meat A/S et godt valg for dig! 

 

Tican Fresh Meat A/S, søger en smed til vedligehold af produktionsudstyret, arbejde på værkstedet med reparationer og forebyggende 

vedligehold samt øvrige ad hoc opgaver. 

 

Jobbet 

 

Du vil indgå i det faste team af smede, som hele tiden bestræber sig på, at maskinparken til en hver tid skal køre optimalt. 

 

Kvalifikationer 

 

• Du er uddannet smed eller reparatør, og kan svejse i rustfrit og har formentlig erfaring med vedligehold fra en fødevarevirksomhed 

• Du har en løsningsorienteret og omhyggelig tilgang til dit arbejde 

• God sans for fejlsøgning og fornemmelse for produktionsprocesser 

• Det er vigtigt, at du trives med at arbejde selvstændig samtidig med at du er en god holdspiller 

• Du besidder et stort drive, er fleksibel og ansvarsbevidst med fokus på at skabe resultater i samarbejde med dine kolleger 

• Du har kendskab til IT på brugerniveau  

 

Vi kan tilbyde dig 

 

• En spændende stilling med både udfordringer og udviklingsmuligheder 

• En organisation med en uformel omgangstone, gode kolleger og frihed under ansvar 

• Løn efter kvalifikationer 

• Tiltrædelse snarest efter aftale 

 

Arbejdstid 

 

Du vil indgå i et fast team af smede med en arbejdsuge på 5 dage i tidsrummet mellem kl. 06.00 til 16.00. Du skal være fleksibel med hensyn til 

arbejdstiden, da varierende arbejdstid kan forekomme.  

 

Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst samt lokalaftaler, arbejdssted: Strandvejen 6, 7700 Thisted. 

 

 

Tiltrædelse og ansøgningsfrist 

 

Yderlige oplysninger om stillingen fås hos teknisk serviceleder, Rene Terkildsen, tlf. 2338 3341. 

 

Du kan læse mere om Tican Fresh Meat A/S på vores hjemmeside www.tican.dk 

 

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag på job@tican.dk. Indkomne ansøgninger vil blive gennemgået løbende. 

 

 
Tican er en international fødevarevirksomhed med produktion og salg af fersk og frosset svinekød til detail- og industrikunder. Vi har specialiseret 

os i svineslagtning, opskæring og udbening og har fokus på en dynamisk og fleksibel service over for leverandører og aftagere.  

Som en førende dansk fødevarevirksomhed tilbyder Tican et bredt sortiment af svinekødsprodukter til kunder i en lang række lande. 

Ticans produkter bliver fremstillet på vore virksomheder i Danmark og lever op til de strengeste krav til fødevaresikkerhed. Tican har en årlig 

produktion på 3,4 mio. svin. Det gør os til Danmarks andenstørste slagteri - og vi er i stadig vækst. 


