
 

Linjeførere til produktionen i Danmarks største ismejeri                                     
 
Premier Is, Mejerigaarden A/S har travlt og søger flere dygtige linjeførere til vores produktion af is. 
 
Har du lyst til, at arbejde i en dynamisk og sæsonpræget virksomhed, hvor det går stærkt, og der stilles store krav til den 
enkelte medarbejder, især i forårsperioden? Vil du være en del af et engageret team, der producerer Danmarks bedste 
is? Så skal du læse videre her: 

Som linjefører er du ansvarlig for optimal drift af en produktionslinje med pakkeri enten fra opstart eller til afslutning af 
produktionen. Arbejdstiderne kan veksle, da vi ofte producerer i to-holds skift. 

Stillingens primære arbejdsområder vil være: 
• Leder af holdet/teamet og midtpunkt for kommunikationen 
• Sikre at teamet, når sine mål 
• Sikre produktspecifikationer overholdes og afhjælpe evt. kvalitetsproblemer i samarbejde med støttefunktioner 
• Sikre korrekt og rettidig forbrugsregistrering (varer ind/ud) og dokumentation 
• Finplanlægge kommende uges produktion i samarbejde med planlægning 
• Planlægning og klargøring af næste produktion bl.a. i samarbejde med teknisk afdeling 
• Sikre at SOPer og øvrige instruktioner er opdateret og følges 
• Sikre at lean tavler ajourføres løbende 
• I lavsæsonen og efter behov skal du indgå i isproduktion på alle pladser. 

Faglige kvalifikationer og profil 
• Du har erfaring fra lignende job, gerne fra mejeri, slagteri eller fødevarebranchen i øvrigt. 
• Teknisk flair samt viden om mikrobiologi og fødevarekemi er en fordel. 
• Det er vigtigt at du er kvalitetsbevidst og mødestabil. 
• Du er ansvarlig og engageret, og har et godt humør. 
• Du fungerer godt i et travlt miljø, og er god til at samarbejde og indgå i fællesskabet. 
• Du kan tale og skrive dansk. 

 
Da Premier Is er certificeret efter ISO 22000 omhandlende fødevaresikkerhed, er det en fordel med kendskab til 
ledelsessystemer og dokumentation.  

Vi kan tilbyde et spændende job med mange udfordringer i en virksomhed med en uformel omgangstone, der har fokus 
på kvalitet, arbejdsglæde og fleksibilitet. 

Du vil blive ansat som timelønnet under DI’s overenskomst. 

Tiltrædelse: Snarest 
 
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte produktionsleder John Pedersen på tlf. 96183536.  
Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning mrk. ”Linjefører” med relevante bilag til Premier Is, 
Sennelsvej 1, 7700 Thisted eller som mail på HR@premier-is.dk . Samtaler vil blive afholdt løbende. 
 
Premier Is er det danske ismejeri fra 1933, der leverer is til hele Danmark. Vi stræber efter at passe på miljøet og fremstiller udelukkende is af gode 
råvarer på Mejerigaarden. Det er vores mål at også vores børn og børnebørn vil genkende os på den gode smag og høje kvalitet. Vi vil smelte alles 
hjerter med god is, der er fremstillet efter vores oprindelige opskrifter. Premier Is ønsker at være hele Danmarks ismejeri.  

Premier Is beskæftiger ca. 160 medarbejdere. 
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