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Afdelingsmester – slagtegang i Thisted 

 
Som afdelingsmester for slagtegangen i Thisted ved Tican Fresh Meat A/S bliver du ansvarlig for at sikre en effektiv produktion på ét af Ticans 
to slagterier i Danmark. Du får direkte reference til fabrikschefen, og sammen med ”mesterteamet” på 12 engagerede og erfarne mestre og 
undermestre skal du sikre en optimal og konkurrencedygtig drift iht. budget og KPI´er, så den matcher udfordringerne i en moderne 
international fødevarevirksomhed.  

Vi søger en robust og erfaren afdelingsmester med ”hår på brystet”. En leder der kan kommunikere og motivere vores medarbejdere i en 
positiv retning. Det er nemlig medarbejderne, der skaber vores succes. 

Jobbet: 
 Sikre optimal produktion iht. budget og KPI´er, herunder sikre reduktion af omkostninger 
 Sikre fuld udnyttelse af alle ressourcer i afdelingen med konstant fokus på optimering af driften 
 Løbende dialog med mester, undermestre og driftskontrollen omkring produktionstal 
 Sikre at den planlagte produktionsmængde bliver gennemført i den foreskrevne kvalitet 
 Sikre en konkurrencedygtig drift af afdelingerne under konstant hensyntagen til et sundt og venligt arbejdsmiljø, og under konstant 

hensyntagen til overholdelse af overenskomstens aftale og muligheder samt virksomhedens politikker 
 Sikre overholdelse af veterinær- og kundekrav, herunder egenkontrolprogrammer 
 Bidrage med input til teknologiske- og metodeforbedringer 

 
Faglige kvalifikationer:  

 Min. 5 års erfaring fra produktionsvirksomhed, gerne slagteribranchen 
 Ledelseserfaring 
 Stærke IT-kompetencer, især Excel, PowerPoint/Office-pakken 
 Dansk og engelsk i skrift og tale, tysk vil være en fordel 

 
Om dig som person: 

 Du er en synlig leder og har konstant føling med afdelingerne 
 Du er proaktiv, ambitiøs og tager initiativ til nye projekter 
 Du har øje for procesoptimering og omkostningseffektivisering  
 Du har et stort overblik og er struktureret og løsningsorienteret i din tilgang til opgaverne 
 Du har flair for at skabe gode relationer mellem mennesker 
 Du trives med at motivere og sætte retning for dit team  

 
Vi kan tilbyde dig: 
En selvstændig stilling i en organisation med en uformel omgangstone, gode kolleger og mulighed for personlig og faglig udvikling. 
 
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: Fabrikschef Torben Zanchetta Kock mobil +45 4046 9801. Ansøgningen sendes pr. email til job@tican.dk, 
mrk. Afdelingsmester, Thisted. 
 
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 3,8 mio. svin. Det gør os til Danmarks andenstørste slagteri - og vi er i stadig vækst. 


