
 

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

 

Shippingassistent, Thisted 
 
 

Trives du med at arbejde struktureret og overholde skarpe deadlines? Arbejder du effektivt samtidig med at du 
yder god service over for dine samarbejdspartnere? Har du lyst til at være med til at sikre, at den daglige 
produktion kommer rettidigt ud til kunderne? Så er det måske dig vi søger til shippingafdelingen i Thisted. 
 
Du bliver en del af et engageret team på i alt 8 medarbejdere, der sørger for hele logistikken vedrørende Ticans 
produktion i Thisted. 
 

Jobbet: 

 Koordinerning af opgaver mellem en række interne afdelinger, såsom salgsafdelingen og produktionen, 
samt transportører, rederier og frysehuse 

 Udarbejdelse af transportdokumenter 
 Ordrebehandling, herunder booking og fakturering 
 Håndtering og styring af genbrugsemballage samt lageroptimering 
 Diverse ad hoc opgaver 

 
Faglige kvalifikationer: 

 Kontorassistent, gerne med erfaring inden for transport og logistik 
 Du taler og skriver flydende dansk og engelsk 

 
Om dig som person: 

 Du er ansvarsbevidst og evner at skabe overblik samt at afslutte opgaverne 
 Du er selvstændig og initiativrig og samarbejder godt med andre faggrupper 
 Du trives med en travl og omskiftelig hverdag 

 
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 
Strandvejen 6, 7700 Thisted.  
 
Tiltrædelse og ansøgningsfrist 
 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til: Head of Logistics Søren Pedersen, mobil +45 51 17 82 61. Ansøgning samt 
CV sendes pr. e-mail til job@tican.dk, mrk. Shippingassistent, Thisted. 
 
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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