
 

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

 
 

Kontorassistent 
 
 
Tican Fresh Meat A/S i Thisted søger en kontorassistent, der er god til tal og har et godt overblik. Du bliver en del af et friskt og humørfyldt 
team på i alt 5 personer, der alle sætter en ære i at yde god kundeservice og sikre korrekt betaling til landmændene. Hverdagen er travl med 
mange opgaver, som løses i en tæt dialog med både interne og eksterne samarbejdspartnere.  
 
Jobbet: 

 Professionel kundeservice med rådgivning og vejledning til landmændene samt sikre, at de modtager en korrekt afregning for de 
leverede grise 

 Vedligeholdelse af leverandørkartotek 
 Afstemning og registrering af leverancer  

 
Faglige kvalifikationer:  

 Du er kontoruddannet med udpræget flair for tal eller har anden økonomisk baggrund 
 Erfaring med rapportering, prognoser og planlægning 
 Rutineret bruger af Office-pakken 

 
Om dig som person: 

 Du er serviceminded, kundevenlig og har et godt overblik 
 Du kan arbejde selvstændigt, men kender samtidig vigtigheden af et godt teamwork 
 Du er systematisk og løser dine opgaver til perfektion og med stor omhyggelighed 
 Du er udadvendt med god energi og trives med at have mange bolde i luften 
 Du besidder en god humoristisk sans 

 
Vi kan tilbyde dig: 
En spændende stilling med udfordringer i en organisation med en uformel omgangstone, gode kolleger og medarbejderforhold. 
 
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, en attraktiv pensionsordning samt frihed under ansvar. Arbejdsstedet er Strandvejen 6, 7700 Thisted. 
Tiltrædelse snarest efter aftale. 
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til: Teamleder Helle Ødegård Nielsen, mobil +45 2493 6633. Ansøgningen sendes pr. email til job@tican.dk, 
mrk. Kontorassistent afregning. 
 
Ansøgningerne vurderes løbende, og stillingen vil blive besat, så snart vi har fundet den rette kandidat. Vi glæder os til at høre fra dig! 
 
 
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. 

 


