
 

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

Receptionist 
 

Er du serviceminded og trives du i et uformelt miljø, hvor opgaverne kan variere meget fra dag til dag i både 

omfang og indhold? Har du den venlige stemme og det imødekommende smil, som gør at både 

medarbejdere, kunder og andre gæster føler sig velkomne? Så er det måske dig, der skal være vores nye 

receptionist hos Tican i Thisted. 

Som receptionist er du først og fremmest vores ansigt udadtil, men du får også en bred vifte af andre 

opgaver som beskrevet herunder.  

Jobbet:  

 Telefonomstilling 

 Modtagelse af gæster og kunder 

 Håndtering af post 

 Indkøb af kontorartikler 

 Publicering af interne informationer 

 Planlægning af jubilæer og andre interne arrangementer 

 Bestilling af rejser m.v. 

 Administration af medarbejdertilbud 

 Diverse ad hoc-opgaver 

 

Faglige kvalifikationer:  

 Kontoruddannelse 

 Erfaring med receptionsarbejde 

 Fortrolig med IT, især Officepakken 

 Sprogligt behersker du dansk i skrift og tale, og du kan kommunikere mundtligt på engelsk og evt. tysk 

 

Om dig som person: 

 Du er høflig, venlig og imødekommende og vil gerne yde en god service over for kunder, gæster og 

kolleger 

 Du er stabil, kan arbejde selvstændigt og tager selv initiativ til udvikling af ”dit” område 

 Du trives med både hektiske og stille arbejdsdage 

 Du er fleksibel i forhold til arbejdstider og mødetider 

 

Vi kan tilbyde dig: 

En fuldtidsstilling i en organisation med en uformel omgangstone og godt kollegaskab baseret på åbenhed 

og tillid. Afhængig af ansøgerfeltet kan det komme på tale at oprette 2 deltidsstillinger i stedet. 

 

Løn efter kvalifikationer, en attraktiv pensionsordning samt frihed under ansvar, hvor fleksibiliteten går 

begge veje. Arbejdsstedet er Strandvejen 6, 7700 Thisted. Tiltrædelse snarest efter aftale. 

 

Spørgsmål til stillingen kan rettes til: HR-chef Martha Holme, mobil +45 4094 7411. Ansøgning og CV 

sendes pr. email til job@tican.dk, mrk. Receptionist. 

 

Ansøgningerne vurderes løbende, og stillingen vil blive besat, så snart vi har fundet den rette kandidat. 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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