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Slagteriarbejdere til nyt frysehus ved Tican Fresh Meat A/S, Brørup 

 
Vi har travlt og søger friske og arbejdsomme slagteriarbejdere (m/k) til nyt frysehus. Gerne 
erfaring med lager, frysehus, og logistik arbejde. Dog ikke et krav. 
 
Den ugentlige arbejdstid er 37 eller 34 timer på hhv. dag- eller aftenhold.  
 
I rollen som vores nye slagterimedarbejder har du en unik mulighed for at komme med på vores 
rejse og være med til at skabe et helt nyt team i vores nye frysehus. 
 
Vi tilbyder: 

 En spændende og udfordrende arbejdsplads med ordnede forhold 
 En god og solid oplæring 
 Et dynamisk samarbejde med dygtige kolleger 
 En attraktiv lønpakke med opstart snarest muligt 

 
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 
 Har et truckkort og evt. et CE-kørekort (lastbilkørekort til anhænger) 

 
Kontakt: 
Ansøgningen sendes pr. e-mail til job@tican.dk, mrk. Slagteriarbejder, frysehuset, Brørup  
 
Yderligere information kan indhentes ved mester Anders Fønss, mobil +45 2835 9628.  
 
Ansøgninger vurderes løbende og stillingerne vil blive besat, så snart vi har fundet de rette 
kandidater. 
            
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. 


