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Tican Fresh Meat A/S, Thisted søger slagteriarbejdere 
 
Vi har travlt og søger et nyt hold på 11 friske og arbejdsomme slagteriarbejdere (m/k) til udbening af bryst 
og flæsk i kambåndafdelingen i Thisted med henblik på fastansættelse.  
 
Gerne med erfaring fra fødevarebranchen eller med erfaring i brugen af kniv. Dette er dog ikke et krav.  
 
Vi kan især tilbyde en attraktiv lønpakke med opstart snarest muligt. 
 
Forløbet vil starte med en grundig oplæring på timeløn i ca. 4 uger med en arbejdstid på 37 timer pr. uge 
fra f.eks. kl. 06:00 til ca. kl. 14:00 fra mandag til fredag. Derefter forventes stillingen på akkordaflønning 
med en arbejdstid på 42½ time pr. uge fra mandag til fredag. De 5½ time af de 42½ timer hensættes, så 
man har ca. 6 hensættelsesuger om året foruden ferie.  
 
For ansættelsesforholdet i øvrigt gælder Slagteoverenskomsten indgået mellem Dansk Industri og 
Fødevareforbundet NNF samt lokalaftaler på virksomheden. 
 
Vi tilbyder: 

 En spændende og udfordrende arbejdsplads med ordnede forhold 

 En god og solid oplæring fra vores oplæringsansvarlige 

 Et dynamisk samarbejde med dygtige kolleger 
 
Vi forventer at du: 

 Er fyldt 18 år 

 Har en effektiv arbejdsstil og trives i en aktiv og humørfuld afdeling  

 Er seriøs og stabil med hensyn til fremmøde 
 
Kontakt: 
Henvendelse vedr. stillingen kan rettes til tillidsmand Peter Uno Andersen, mobil +45 2338 3386.  
Ansøgningen sendes pr. e-mail til job@tican.dk, mrk. Slagteriarbejdere, Opskæring, Thisted.  
 
Yderligere information kan indhentes ved fabrikschef, Torben Z. Kock, mobil +45 4046 9801.  
 
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 Fresh Meat A/S er lokalt kendt ud over alle grænser. Læs mere på hjemmesiden www.tican.dk. 
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