
                     

 

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

 

Smed til aftenhold, Teknisk afdeling, Thisted 
 

Vil du være en del af Tican Fresh Meat A/S’s fremtid? Du får 1.000 motiverede kollegaer i Thisted og Brørup med mod på, at være med til at 
udvikle en international fødevarekoncern. 
 
Vi har forrygende travlt og søger derfor selvstændige og engagerede smede, med hænderne skruet rigtigt på.  
 
Som smed og teknik-nørd bliver du en del af vores tekniske team, som hele tiden bestræber sig på, at maskinparken til enhver tid skal køre 
optimalt. Vi udfører alle former for reparations- og vedligeholdelsesopgaver samt optimeringsopgaver. 
 
Arbejdsopgaver 

 Smøring af udstyr, daglige opgaver/reparationer og opstart af maskinparken  

 Løbende, forebyggende og systematisk vedligeholdelse af maskinparken 
 
Kvalifikationer 

 Du er uddannet smed, tekniker eller reparatør, og kan svejse i rustfrit 

 Gerne erfaring med vedligehold fra en fødevarevirksomhed  

 Du har en løsningsorienteret og omhyggelig tilgang til dit arbejde 

 God sans for fejlsøgning og fornemmelse for produktionsprocesser 

 Det er vigtigt, at du trives med at arbejde selvstændig samtidig med, at du er en god teamplayer 

 Du besidder et stort drive, er fleksibel og ansvarsbevidst med fokus på at skabe resultater i samarbejde med dine kolleger 

 Du har kendskab til IT på brugerniveau  
 
Vi kan tilbyde dig 

 En stilling med mulighed for faglig udvikling og efteruddannelse  

 Frihed under ansvar i en organisation med en uformel omgangstone og gode kollegaer 

 Attraktiv løn og pensionsordning 

 Tiltrædelse snarest efter aftale 
 
Arbejdstid 
 
Søndag aften til onsdag morgen i tidsrummet mellem f.eks. kl. 17:00 til kl. 05:15.  
 
Du skal være fleksibel med hensyn til arbejdstiden, da varierende arbejdstid kan forekomme. 
 
Arbejdssted: Strandvejen 6, 7700 Thisted. 
 
Tiltrædelse og ansøgningsfrist 
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til: Teknisk Koordinator René Terkildsen, mobil +45 2338 3341. Ansøgningen sendes pr. e-mail til 
job@tican.dk, mrk. Smed, Teknisk afdeling, Thisted. 
 
Ansøgningerne vurderes løbende, og stillingerne vil blive besat, så snart vi har fundet de rette kandidater.  
 
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. 
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