
 

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. 

 

 

ERP & Masterdata Coordinator 
 

Er du struktureret og detaljeorienteret, og har du lyst til at arbejde i et professionelt IT-miljø, hvor du 

selv kan sætte dit præg på denne nyoprettet stilling?  

Med reference til IT-chefen vil du indgå i team med den eksisterende Business Solution afdeling, i en IT afdeling 

med i alt 12 medarbejdere, hvor du bl.a. vil få en central og drivende rolle i opbygningen af nye systemer og 

processer i forbindelse med koordinering og håndtering af Central Masterdata - og opgaver i relation til vores nye 

ERP system, M3 Cloudsuite, samt vores produktionssystemer. 

Jobbet:  
 Koordinering og håndtering af Central Masterdata i samarbejde med forretningen 
 Koordinering og håndtering af ERP opgaver på tværs af organisationen  
 Håndtering af output management og dokumenter 
 Dokumentation og kortlægning af ERP processer 

 Identificere forbedringspotentiale 
 Udarbejdelse af manualer og undervisningsmateriale 
 ERP forretnings support, i samarbejde med servicedesk og eksterne partnere 
 Bistå Business Analysts med indsamling af information og data 
 Ad hoc projektstyring og koordinering af opgaver relateret til ERP 

 
Faglige kvalifikationer:  

 Erfaring med Master Data Management og ERP systemer- og processer, men har  
ikke nødvendigvis en IT uddannelse 

 Du er superbruger af Excel og har et godt kendskab til Office pakken 
 Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale – tysk vil være en fordel, men ikke et krav 

 
Om dig som person: 

 Du er struktureret, detaljeorienteret og perfektionist 

 Du er lærenem, og har let ved at sætte dig ind i nye områder 
 Du har stor forretningsforståelse og opsøger dialogen med forretningen 
 Du er selvkørende og trives med mange kontaktflader på tværs af organisationen 

 
Vi kan tilbyde dig: 
En selvstændig stilling i en organisation med en uformel omgangstone, gode kolleger og mulighed for personlig 

udvikling.  
 
Vi tilbyder løn efter kvalifikationer, en attraktiv pensionsordning samt frihed under ansvar.  
 
Arbejdsstedet er Strandvejen 6, 7700 Thisted, men du skal være villig til at rejse mellem lokationerne. Tiltrædelse 
snarest efter aftale. 
 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til: IT-chef Michel Strøm Tandrup, mobil +45 3010 3800. Ansøgning og CV 
sendes pr. email til job@tican.dk, mrk. ERP & Masterdata Coordinator. 
 

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.  
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