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Procesteknolog/Laborant til Tican Fresh Meat A/S, Brørup  
 
Vil du være med til at udvikle og optimere kvalitetsstyringssystemet og egenkontrollen? Er du faglig velfunderet og kan du skabe engagement og resultater 
omkring dig? Så er det måske dig vi søger?   
 
Vi søger en erfaren medarbejder til afdelingen for fødevaresikkerhed, med lyst til at tage ekstra ansvar i hverdagen på afdelingen. Du bliver en del af et 
engageret team på 5 medarbejdere, hvor humor og høj faglighed er en vigtig del af hverdagen. Arbejdstiden på hverdage er fortrinsvis  mellem kl. 15:00 og 
23:00. Der kan forekomme enkelte arbejdsdage i weekenden. Du vil periodevis afløse med natarbejde.  
 
Virksomheden er BRC-certificeret, og vi har i det hele taget konstant fokus på kvalitet og fødevaresikkerhed og lægger derfor vægt på stor faglighed. 
 
Jobbet: 

 Planlægge og gennemføre prøveudtagning  

 Efterbehandling af analyseresultater 

 Periodevis afløsning af rengøringskontrol om natten  

 Ovevåge implementering af egenkontrollen  

 Ad hoc opgaver relateret til fødevaresikkerhed 
 
Faglige kvalifikationer: 

 Uddannet procesteknolog, laborant, levnedsmiddeltekniker eller lignende  

 Fagligt velfunderet med min. 5 års erfaring inden for fagområdet 

 Gerne erfaring med kvalitet inden for svinekød 

 Du behersker engelsk i skrift og tale 
 

Om dig som person: 

 Du besidder et stort drive, og du har fokus på at skabe resultater 

 Fleksibel og ansvarsbevidst 

 Du er teamplayer, men evner også at arbejde selvstændigt 

 Gode kommunikative evner 

 Du har fokus på detaljen, arbejder struktureret og systematisk 
 

Vi kan tilbyde dig: 
 
En spændende stilling i en organisation med en uformel omgangstone, gode kolleger og mulighed for personlig og faglig udvikling. 
 
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, attraktiv pensionsordning samt frihed under ansvar. Arbejdsstedet er Markedsvej 9, 6650 Brørup.  
 
Tiltrædelse og ansøgningsfrist 
 
Spørgsmål til stillingen kan rettes til: Quality Leader Brian Rygaard, mobil +45 2069 2721. Ansøgningen samt CV sendes pr. e-mail til 
job@tican.dk, mrk. Procesteknolog/Laborant, Food Safety & Lab, Brørup. 
 
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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