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Mestersvend til daghold – opskæring/udbening 
Tican Fresh Meat A/S, Brørup  

 

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

 afløsning af mester ved ferie og fravær generelt 
 målrettet at arbejde med optimering af udbytter, kvalitet og alm. drift 
 at have fokus på lønomkostninger og overholdelse af lønstandarder 
 aktivt at deltage i forbedrings- og optimeringsprocesser 
 i samarbejde med mester at sikre overholdelse af miljø- og hygiejnekrav 

 
Vi forventer, at  

 du er slagteruddannet 
 du er villig til at indgå i et job- og personlighedsudviklingsforløb 
 du er fleksibel  
 du er klar til at få ledelsesansvar 

 
Du vil indgå i det bestående team med en arbejdsuge på 5 dage i tidsrummet kl. 
08:00-16:30. 
 
Attraktiv løn og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst samt lokalaftaler.  
 
Arbejdssted: Markedsvej 9, 6650 Brørup. 
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Fabrikchef Hans Jørgen Hansen, tlf. 
2892 0412. 
 
Ansøgning: 
Send din ansøgning via job@tican.dk senest den 17. februar 2020. Tiltrædelse snarest 
muligt eller efter aftale. 

For den rette person vil vi igangsætte et målrettet udviklingsprogram. 

 
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.  


