Bliv en del af Hørkram-familien

SLAGTERSVENDE
til topmoderne kødopskæring
Dét, vi kan tilbyde:
• Et spændende job med fokus på et sundt arbejdsmiljø
(vi ved godt, at det lyder som en kliché, men den er altså god nok)
• Chancen for at blive en del af et væksteventyr
• Du skal ikke være bekymret for ensformighed – vores
dage ligner nemlig sjældent hinanden
• Et team som består af positive gemytter med godt
humør
Det lidt tørre:
Som en del af vores slagterteam får du en alsidig hverdag med mange afvekslende arbejdsopgaver. Vi roterer
mellem forskellige skærestationer og arbejder med både
økologiske og konventionelle produkter.
Dine opgaver bliver blandt andet:
• Detailudskæring
• Hakning
• Pakning af varer

Vi søger slagtere til både vores dag- og aftenhold. På begge
hold møder du søndag til torsdag. Løn fastsættes i forhold
til kvalifikationer og består udover lønnen af pension,
sundhedsforsikring og andre personalegoder.
Dét om dig:   
• Du er uddannet slagter, og vi ser gerne, at du har
erfaring indenfor faget
• Du har næse for kvalitet
• Når der er travlt, er du ikke bange for at smøge ærmerne
op og tage fat
• Du er mødestabil og pligtopfyldende
(ja, det lyder som en floskel, men det er vigtigt for os)
• Du kan håndtere og bidrage til jargonen i slagteriet
• Du både læser og skriver det der dansk
• …og så er du den skarpeste kniv i skuffen
Lyder det som noget for dig? Smid os din ansøgning og
fortæl lidt om, hvorfor du er den helt rigtige til vores team.
Vi er meget spændte på at se dit CV – send det sammen
med din ansøgning til vores produktionschef på deh@
hoka.dk. Vi holder løbende samtaler, så vent ikke for længe, hvis du vil være en del af Hørkram-familien.

Om Hørkram Foodservice A/S
Vi er landsdækkende totalleverandør til foodservice-markedet og er én af de tre største
cateringgrossister i Danmark. Vi har mere end 50 års erfaring som grossistleverandør
og råder over et meget alsidigt sortiment med mere end 30.000 unikke varenumre. Som
totalleverandør har vi fokus på fødevaresikkerhed, kvalitet, leveringssikkerhed og fleksibilitet i forhold til vores kunders ønsker - og så prøver vi altid at gøre vores kunders
hverdag så nem som muligt. Læs mere på www.hoka.dk

