
Produktionsmedarbejder til Kelsen Group A/S, Nørre Snede 
Vil du være med til at lave butter cookies til vores kunder i hele verden?

Er du lærenem, fiks på fingrene og har en god fysik?

Så er du måske vores nye produktionsmedarbejder i bageriet hos Kelsen Group A/S.
Kelsen Group er en del af Fine Biscuits Company (FBC) og arbejder tæt sammen med vores søsterselskab Delacre der har to 
fabrikker i henholdsvis Belgien og Frankrig. 

Den sæsonprægede produktion foregår på moderne produktionsanlæg, hvor der er fokus på at sikre effektiviteten og på at 
nå målene, dog uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller sikkerhed. I arbejdet som produktionsmedarbejder vil du 
indgå i et team, som sikrer produktionen af butter cookies på vores produktionsanlæg.

Vi søger en medarbejder, der er ansvars- og kvalitetsbevidst, og som kan træffe beslutninger på egen hånd. 

 Vi lægger også vægt på, at du:
• er omhyggelig med dit arbejde 
• er mødestabil
• taler og forstår dansk
• har et godt humør og en fleksibel indstilling

VI TILBYDER 
Et godt job på en arbejdsplads, hvor tonen er positiv og uformel. Jobbet vil være 2-holdsskift eller nathold 
på vores fabrik i Nørre Snede.

Arbejdstider for 2-holdsskift:
En uge dag: Mødetid mandag til torsdag 6.00 – 14.15 og fredag 6.00 – 14.25
En uge aften: Mødetid mandag til torsdag 14.15 - 22.35 og fri fredag

Arbejdstider for natholdet:
Søndag til mandag morgen 22.30 – 6.00 og mandag aften til fredag morgen 22.35 – 6.00  
            
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt.

Ansøgning skal ske ved at udfylde blanketten på vores hjemmeside Job hos Kelsen. 
Alternativt kan du ringe til Niels Kristian Henriksen, Produktionschef, telefon +45 72 11 01 16.

Lønnen følger overenskomsten på området og lokalaftalen.

Kelsen Group A/S er verdenskendt for sine småkager - især de ikoniske brands Kjeldsens og Royal Dansk. 
Virksomheden blev grundlagt i 1933 som et mindre familiebageri ude på heden i hjertet af Jylland. I dag er 
Kelsen Group A/S sammen med det belgiske selskab Biscuits Delacre del af Fine Biscuits Company, der er 
et Ferrero-tilknyttet selskab. 

Vores butter cookies bliver bagt i Danmark på vores fabrikker i henholdsvis Ribe og Nr. Snede.
Begge fabrikker er certificeret i henhold til gældende internationale standarder. Vi gør os umage 
med at skabe gode smagsoplevelser for vores forbrugere, og kvalitet og fødevaresikkerhed 
er omdrejningspunktet for alt, hvad vi laver. 

Kelsen Group beskæftiger 350 medarbejdere i Danmark og eksporterer til 80 lande. 

Læs mere på www.kelsen.com


