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Teknisk linjepasser/Procesoperatør, Thisted 
 – gerne i form af smed- eller elektriker uddannet 

 
Har du hænderne godt skruet på? 

 
Vi skal bruge endnu en Teknisk linjepasser, som skal være bindeledet mellem produktionen og Teknisk 
afdeling. Teamet af Teknisk linjepasser/Procesoperatører har ansvaret for, at holde driften kørende, i den 
rigtige kvalitet og uden ressourcespild. En vigtig del af jobbet er også at hjælpe med til at forbedre og 
optimere produktionen.  

Jobbet: 
• Overvågning, kontrol og optimering af produktionsprocessen 
• Kvalitetskontrol af produktionsudstyret 
• Fejlfinding, vedligehold og reparationer på anlægget i samarbejde med teamet 
 
Kompetencer: 
• Teknisk uddannelse, gerne procesoperatør, smed, elektriker eller erfaring fra lignende stilling 
• God erfaring fra produktionen 
• Erfaring med automationsteknik  
 
Personlige kvalifikationer: 
• Du er struktureret og detaljeorienteret 
• Du har et positivt mindset og er særdeles løsningsorienteret 
• Du kan arbejde selvstændigt, men tager altid hensyn til holdet og helheden 
• Du har god teknisk forståelse 
• Du formår at bevare overblikket i pressede situationer 
 
Vi kan tilbyde dig:  
Gode kantineforhold, Personaleforening med sociale arrangementer og Personaleordninger med mulighed 
for fritidsaktivitetstilbud, såsom motionscenter, svømning mm.  
 
Vi tilbyder en god løn efter kvalifikationer med pensionsordning samt frihed under ansvar. Arbejdsstedet 
er, Strandvejen 6, 7700 Thisted. 
 
Spørgsmål til stillingen rettes til:Teknisk Serviceleder René Terkildsen, tlf. 2338 3341. 
 
Ansøgningerne vurderes løbende, og stillingen vi blive besat, så snart vi har fundet den rette kandidat. 
 
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag på job@tican.dk 
 
 
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. 


