
 
 

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

Kvalitetskoordinator til rengøringskontrol (Præ SSOP), Thisted 
 
Vi søger en kvalitetskoordinator til rengøringskontrol (Præ SSOP) i afdelingen for fødevaresikkerhed, med lyst til at tage et selvstændigt ansvar 
for at sikre en høj rengøringsstandard. Vi har konstant fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed. Ud over rengøringskontrollen, samt 
dokumentation og opfølgning i forbindelse hermed, vil du skulle varetage andre opgaver i afdelingen for fødevaresikkerhed, så som 
overvågning af hygiejne, deltage i og udføre interne audits mv. Du vil blive en del af et engageret team, hvor humor og høj faglighed er en 
vigtig del af hverdagen.  
 
Definition af rengøringskontrollen:                                                                                                                                                                             

Rengøringskontrollen udføres som en visuel kontrol af al produktionsudstyr efter rengøring og inden opstart. Du bliver ansvarlig for at 
godkende og frigive produktionsområder til produktion med hensyn til rengøring og ganske få andre kontrolpunkter. Under kontrollen vil du 
have følgeskab af en rengøringssanitør, som kan rengøre og desinficere i tilfælde af fund. Under og efter rengøringskontrollen vil du være 
ansvarlig for dokumentation, opfølgning og afrapportering. 

Personlige kvalifikationer: 

Du kan være uddannet procesteknolog eller laborant, men det er ikke et krav. Du er fleksibel og ansvarsbevidst, en teamplayer, der besidder 
evnen til at kommunikere på alle niveauer i en positiv ånd. Besidder gennemslagskraft og autoritet i formidling og diskussion. Du har fokus på 
detaljen, arbejder struktureret og systematisk. 

 
Vi kan tilbyde dig: 
 

 En selvstændig stilling med mulighed for faglig udvikling.  

 Løn efter kvalifikationer, inkl. en attraktiv pensionsordning 
 

Din arbejdstid vil være fra kl. 21:00 til kl. 05:00. 

 

Arbejdssted: Strandvejen 6, 7700 Thisted. 

 

Tiltrædelse og ansøgningsfrist 
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til: Afdelingschef for fødevaresikkerhed Gitte Pedersen, mobil +45 2338 3348. Ansøgning og CV sendes pr. 
email til job@tican.dk, mrk. Kvalitetskoordinator til rengøringskontrol (Præ SSOP). 
 
Ansøgningerne vurderes løbende, og stillingen vil blive besat, så snart vi har fundet den rette kandidat.  
 
Tican Fresh Meat A/S er lokalt kendt ud over alle grænser. Læs mere på hjemmesiden www.tican.dk. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Tican er en international fødevarevirksomhed med produktion og salg af fersk og frosset svinekød. 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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