
 

 

Linjefører til produktionen i Danmarks største ismejeri 
 
Premier Is, Mejerigaarden A/S har travlt og søger en dygtig linjefører til vores produktion af is. 
 
Har du lyst til at arbejde i en dynamisk og sæsonpræget virksomhed, hvor det går stærkt, og der i perioder 
stilles store krav til den enkelte medarbejder?  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. Dette inkluderer både 
opstart og afslutning af produktionen. Arbejdstiderne kan veksle, da vi i perioder producerer i 3-holds skift. 
 
 
Stillingens primære arbejdsopgaver vil være: 
 

• Sikre at teamet når deres mål. 

• Sørge for produktspecifikationer overholdes. 

• Sikre korrekt og rettidig forbrugsregistrering (varer ind/ud) og dokumentation. 

• Finplanlægge kommende uges produktion i samarbejde med planlægning. 

• Planlægning og klargøring af næste produktion i samarbejde med teknisk afdeling. 

• Sikre at SOP´er og øvrige instruktioner er opdateret og følges. 

• Sørge for at lean tavler ajourføres løbende. 

• Indgå i produktion på alle pladser i lavsæsonen. 

 
 
 
 
 
 
 

Om Premier Is – Mejerigaarden  
Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og har den 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.   
Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i Baltikum.  
Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 85 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”.  
 
 
 



 

 
 

 
 
Faglige kvalifikationer og profil 
 

• Du har erfaring fra lignende job, gerne fra mejeri eller fødevarebranchen i øvrigt. 

• Teknisk flair samt viden om hygiejne og fødevarekvalitet er en fordel. 

• Det er vigtigt, at du er fleksibel 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 IFS certificeret vedrørende 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 fødevareindustrielle overenskomst. 
 
Tiltrædelse: Snarest 
 
Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning på mail til HR@premier-is.dk mrk. 
”linjefører”. Samtaler bliver afholdt løbende. 
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