Formands-aspirant til vores fiskeproduktion
Prime Ocean A/S, Skagen søger en frisk og engageret formands-aspirant, gerne med nogle års
erfaring inden for fiskebranchen, dog ingen betingelse.
Du vil blive en del af et team, som er med til at drive en af Danmarks største laks/hvidfisk
produktioner. Vi er et godt team, med masser af positivitet og humor og vi ønsker endnu en god
teamplayer.
Arbejdet foregår på havnen i Skagen i vores egne produktionslokaler.
Arbejdsopgaver:

Pakning og labelling/etikettering af færdigvarer til afgang

Løbende renholdelse af færdigvarerum under produktion, samt kølerum, med hjælp
fra 1-3 underordnede (sæsonafhængig). Daglige kontrolskemaer laves.

Ansvarlig for: færdigvarerum, færdigvarekøler, samt udenoms areal ved
færdigvarekøler

Ad hoc truck kørsel
Kvalifikationer:

Gerne erfaring fra fiskeproduktion, dog ingen betingelse.

Gode planlægnings- og samarbejdsevner, samt have overblik og forståelse for tal.

God arbejdsmoral og fleksibilitet, samt have en god portion humor.

Kunne prioritere, samt bevare overblikket i pressede situationer.

Kunne anvende Office pakken: Excel, Word og Outlook.

Sprog: Dansk og engelsk.

Gerne truck kørekort, ellers gives det til den rette person.
Vi tilbyder:





Et selvstændigt og udviklende job med ansvar og indflydelse.
Gode forhold og en arbejdsplads, hvor gensidig respekt og god tone vægtes højt.
Løn og ansættelsesforhold som matcher dine kvalifikationer.
Et sted hvor samarbejde, korte kommandoveje og loyalitet er en selvfølge.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Produktionschef Peter Frydkjær på
Tlf. nr. 20 97 37 48.
Har du lyst til at være en del af vores team, så send din ansøgning til:
pf@primeocean.dk
Ansøgningsfrist: 30. september 2018
Tiltrædelse:
Snarest muligt
Arbejdsplads:
Røgerivej 2, 9990 Skagen

Prime Ocean A/S er en fiskevirksomhed, som ligger på Skagen havn, med afdeling i Norge og
USA. Vi producerer fersk og frossen laks og hvidfisk på vores fabrik i Skagen. Vi beskæftiger
ca. 120 medarbejdere og omsætter for ca. 750 mio. om året.
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