
  

 

 

 
 
 
Mester til Tican i Brørup 
 
Har du slagterfagligheden og lederevnerne til at skære igennem og sikre både rette 
kvalitet og rette mængde ? 
 
Foodjob Nordic søger en erfaren mester til Tican Fresh Meat A/S’ slagteri i Brørup. 
Tican Fresh Meat A/S er ejet af Tönnies Koncernen. I dag går 95% af produktionen til 
eksport – primært til fjerne markeder såsom Kina, Japan og Australien. På fabrikken i 
Brørup arbejder ca. 350 medarbejdere – primært produktionsmedarbejdere men også 
en række funktionærer i driftsnære funktioner.  
 
Jobbet 
I en flad organisation refererer du direkte til fabrikschefen. Som mester i opskæring 
får du ansvar for at sikre optimal produktion i henhold til specifikationer, kvalitet og 
omkostninger. Det indebærer blandt andet: 
 

• Du leder og fordeler arbejdet i afdelingen sammen med din afdelingsmester 
og gennem afdelingens undermester og mestersvend. 

• Du sikrer fuld udnyttelse af ressourcerne i afdelingen, og at den planlagte pro-
duktionsmængde bliver gennemført.  

• Du ansætter og afskediger medarbejdere i henhold til overenskomsten og 
virksomhedspolitikken.  

• Du sikrer overholdelse af veterinære foreskrifter, herunder egenkontrolpro-
grammer. 

• Du er ansvarlig for sikkerheden i afdelingen i det daglige 
 
Din kontaktflade i organisationen er stor. Du udøver synlig ledelse af afdelingens 
medarbejdere, og du samarbejder med planlægning, driftskontrol, teknisk afdeling, 
kvalitet, tillidsmænd m.m. 
 
Stillingen er en dagstidsstilling, hvor den normale arbejdstid varierer i tidsrummet kl. 
06.00 morgen til kl. 16.00 eftermiddag. 
 
Kvalifikationer 
Din slagterfaglighed er vigtig. Herudover forventer vi, at du har erfaring med ledelse 
på et slagteri. Du formår at motivere medarbejderne positivt, og du formår både at 
stikke en finger i jorden og at have fast hånd, når der skal træffes beslutninger. 
 
Du er vant til at navigere i et struktureret miljø præget af velbeskrevne retningslinier 
og systemer. Du har desuden de fornødne IT-kundskaber til at kunne levere og mod-
tage data og dokumentation.  
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Du er stærk i din kommunikation og kan begå dig på dansk i skrift og tale, ligesom du 
taler engelsk . Gode tyskkundskaber er en fordel.  
 
Som person befinder du dig godt i lederrollen, og du trives i en produktion med høje 
kvalitetskrav og høj puls. Det falder dig naturligt at levere på det medfølgende behov 
for kvalitetsfokus, initiativ og hurtig beslutningstagning. 
 
Tican tilbyder 
Du tilbydes en selvstændig stilling i en organisation med en uformel omgangstone, 
gode kolleger og mulighed for faglig og personlig udvikling. 
 
Lønnen fastsættes efter kvalifikationer og består af en fast månedsløn og en attraktiv 
pensionsordning. 
 
 
Yderligere information og ansøgning 
Du kan læse mere på www.tican.dk. 
 
Senior Advisor & Partner Martin Guldsø Alsted, Foodjob Nordic, tel. +45 2917 1009, 
email: mga@foodjobnordic.com kan desuden kontaktes for yderligere information om 
stillingen. 
 
Ansøgninger vurderes løbende, og stillingen vil blive besat, så snart vi har fundet den 
rette kandidat. 
 
Stillingen kan søges via www.foodjobnordic.com. 
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