
                           

 
 

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

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

 
Se jobopslagene her  

og 
kontakt meget gerne Vedligeholdelseschef Michael Juul på tlf. 26 77 50 07 for yderligere oplysninger 

 
Smed, Brørup  

 
Tican Fresh Meat A/S, Brørup søger en smed til vedligeholdelse af produktionsudstyret på slagteriet. 
 
Jobbet 
 
Du vil indgå i det faste team af smede, der sikrer at produktionsudstyret løbende bliver vedligeholdt og repareret. 
 
Kvalifikationer 
 
 Du er uddannet smed eller reparatør, og kan svejse i rustfrit og har formentlig erfaring med vedligehold fra en fødevarevirksomhed 
 Analytisk tilgang til opgaverne 
 Du har en løsningsorienteret, ansvarlig og opsøgende tilgang til dit arbejde 
 God sans for fejlsøgning 
 Det er vigtigt, at du tør træffe beslutninger, 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 
 
Arbejdstid 
 
Du vil indgå i et fast team af smede med en arbejdsuge på 5 dage i tidsrummet kl. 15:00-22:44. 
 
Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst samt lokalaftaler, arbejdssted: Markedsvej 9, 6650 Brørup. 
 
 
 
 

Elektriker, Brørup  
 

Tican Fresh Meat A/S, Brørup søger en erfaren industrielektriker eller industritekniker.  
  
Jobbet 
 
Sikre at de daglige opgaver med løbende service og vedligehold af maskiner og øvrigt produktionsudstyr sker i tæt samarbejde med 
produktionen og øvrige kollegaer i teknisk afdeling. 
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Kvalifikationer 
 
• Du har sandsynligvis en uddannelse som industrielektriker, industritekniker eller lignende. 
• Du har erfaring med PLC styring og tavlebygning, og gerne kendskab til pneumatik. 
• Du har erfaring med specialmaskiner og komplette anlæg - gerne inden for fødevarebranchen. 
• Du sætter faglighed højt og besidder solide håndværksmæssige kvalifikationer.  
• Du kan arbejde selvstændigt og kan lide at have travlt. 
 
Arbejdstid 
 
Du vil indgå i det bestående team af tekniker med en arbejdsuge på 5 dage i tidsrummet kl. 04:00-11:44. 
 
Løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst samt lokalaftaler, arbejdssted: Markedsvej 9, 6650 Brørup. 
 
 
Tiltrædelse og ansøgningsfrist 
 
Yderlige oplysninger om stillingerne fås hos vedligeholdschef, Michael Juul, tlf. 26 77 50 07. 
 
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. 


