
Job i dit Sabbatår?
Har du lyst til at være del af en global fødevarevirksomhed med stærke, velkendte og respekterede brands?
Vi søger en frisk og serviceminded piccoline til vores kontor i Ribe

SOM PICCOLINE VIL DU FÅ EN BRED BERØRINGSFLADE I ORGANISATIONEN – OG AF ARBEJDSOPGAVER KAN NÆVNES:
• Postomdeling og forsendelser
• Koordinering og pakning af vareprøver
• Diverse administrative opgaver
• Opdækning til møder og andet
• Klargøring af etiketter
• Telefonbetjening
• Ad hoc opgaver

VI SØGER EN MEDARBEJDER, DER ER ANSVARSBEVIDST OG SERVICEORIENTERET. 
YDERLIGERE LÆGGER VI VÆGT PÅ, AT DU: 
• Er systematisk og omhyggelig med dit arbejde 
• Har et godt humør og en fleksibel indstilling
• Er selvstændig og løser tildelte opgaver på egen hånd
• Behersker dansk og engelsk i skrift og tale
• Har kørekort

Vi forestiller os, at du har afsluttet en ungdomsuddannelse og tager et sabbatår inden du starter på en videregående 
uddannelse. Stillingen er tidsbegrænset og løber fra medio juli 2022 frem til august 2023. 

VI TILBYDER 
Et godt job på en arbejdsplads, hvor tonen er positiv og uformel. Der er tale om en fuldtidsstilling på vores kontor 
i Ribe, hvor arbejdstiden er mandag til torsdag kl. 07:45 - 16 og fredag kl. 07:45 - 14. Vi afholder løbende 
samtaler – så send gerne din ansøgning allerede i dag til job@kelsen.com. 

For yderligere information om stillingen kan du kontakte bogholderiassistent
Susanne Christensen på 72 11 07 49 eller på mail suc@kelsen.com.

Kelsen Group er verdenskendt for sine småkager - især de ikoniske brands Kjeldsens og Royal Dansk. 
Kelsen Group blev grundlagt i 1933 som et mindre familiebageri ude på heden i hjertet af Jylland. 
Vores butter cookies er baseret på traditionelle danske opskrifter med fokus på at skabe gode 
smagsoplevelser for vores forbrugere. Kvalitet og fødevaresikkerhed er omdrejningspunktet 
for alt, hvad vi laver. Derfor er vores bagerier certificeret i henhold til gældende inter-
nationale standarder. Kelsen har 350 medarbejdere i Danmark, der i fællesskab 
producerer og sælger butter cookies til forbrugere i hele verden.


