
       
 
Laboratoriemedarbejder 

- Barselsvikariat 
 
Da én af vores dygtige laboratoriemedarbejdere går på barsel fra februar, søger vi en vikar med tiltrædelse snarest 
muligt. 

Om stillingen: 

Du bliver en del af et engageret og fagligt dygtigt laboratoriemiljø. I samarbejde med dine kollegaer i laboratoriet 
sikrer du, at kvaliteten af vores is lever op til vore høje standarder. Dine primære opgaver vil derfor være at udføre 
analyser som f.eks. mikrobiol, organoleptiske og kemiske samt dokumentationsarbejde.  

Der er tale om en midlertidig stilling i perioden februar til udgangen af 2020. Stillingen er som udgangspunkt på 20 
timer om ugen.  

Virksomheden tilbyder dig: 

Et spændende job med udfordrende opgaver, og du får mulighed for at komme med på rejsen hos Premier Is i Thy, 
hvor formålet er at producere is af højeste kvalitet. Du bliver en del af vores laboratorieafdeling, men får samtidig en 
del samarbejde med vores produktionspersonale.  

Faglige kvalifikationer og profil 

• Du har erfaring med laboratoriearbejde og/eller har en baggrund som f.eks. laborant.  
• Du udfører dine opgaver omhyggeligt med fokus på ansvarlighed, sikkerhed og kvalitet.  
• Dine gode samarbejdsevner og positive tilgang til arbejdsopgaverne bidrager til et godt arbejdsmiljø og en 

hverdag, hvor vi sammen gør en forskel.  
• Du taler og skriver flydende dansk 
• Erfaring med almindelige IT-værktøjer / programmer 

 

Tiltrædelse: Hurtigst muligt.  
Ansøgning med relevante bilag sendes til  HR@premier-is.dk mrk. ”laboratoriemedarbejder”. Samtaler vil blive 
afholdt løbende. 
  

Om Premier Is – Mejerigaarden 

Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i 
Danmark.  
Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt 
de første, der lærte at lave iscreme i Danmark.   
Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 80 år leveret dansk produceret is af høj kvalitet baseret 
på stolte håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker som 
bl.a. ”Mejerigaarden”, ”Gammeldags flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”.  
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