
Opgaver

• Udskæring af forskellige slags kød

• Indpakning og vareopfyldning

• Færdigretter til delikatessen

• Egenkontrol og hygiejne

• Bestilling og modtagning af varer

• Kundeservice

Din profil
• Ansvarsfuld og selvstændig

• Serviceminded og udadvendt

• Hygiejne- og kvalitetsbevidst

• Indgår naturligt i et team og har godt humør 

Vi kan tilbyde
• En spændende virksomhed i udvikling med  

fokus på grønlandske fødevarer

• Gode kolleger med højt engagement

• Arbejdstiden er 40 timer om ugen med  
skiftende arbejdstider

• Løn efter overenskomst, inkl. under skoleophold

• Mulighed for at gøre karriere efter uddannelse i 
en af vores 4 slagterafdelinger i Qaqortoq, Nuuk, 
Maniitsoq eller Sisimiut

BRUGSENI MANIITSOQ  
SØGER SLAGTERELEV

Ansøgningsfrist
Senest 15. juni 2018, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.

Ansøgning sendes til
ungaaq.abelsen@knb.gl

Læs om uddannelsen på:
www.inuili.gl
www.ucholstebro.dk 

Yderligere oplysninger
Uddannelsesstart snarest eller efter aftale.
Mødetiden er normalt kl. 6 og der forekommer 
weekendarbejde.

Uddannelsen vare ca. 4 år og veksler mellem skole- og 
praktikophold.

Skoleophold foregår i Narsaq og/eller Danmark.

Ved spørgsmål om stillingen 
Slagtermester Bodil Lyberth, tlf. 817157 
mail bodil.lyberth@knb.gl

Uddeler Kaj Jensen, tlf. 817150
mail maniitsoq@brugseni.gl
Web: www.brugseni.gl

Kalaallit Nunaanni Brugseni har cirka 450 ansatte 
fordelt i 7 byer på kysten. I 2016 åbnede vi den se-
neste butik i Qinngorput, Nuuk og i 2019 åbner vi en 
butik i Ilulissat. 

Vi er en af Grønlands største detailhandelsvirksom-
heder og vi arbejder ud fra stærke grundværdier, som 
er fastlagt af vores mange tusinde medlemmer. 

Vi vil gøre en tydelig forskel i Grønland – både for 

samfundet, miljøet og vores medarbejdere. Du bli-
ver en del af slagter- og delikatesseafdelingen, som 
består af en slagtermester og pt. en medarbejder og i 
alt cirka 30 medarbejdere i butikken heraf fire butik-
selever. Derudover har filialen Brugseneeraq Anner-
tusoq cirka 10 medarbejdere.

Arbejdet foregår stående det meste af dagen, så det 
kræver en god fysik. En vigtig del af arbejdet er at råd-
give kunder om kød og relevante varer fra butikken.

Er du interesseret i fødevarer og skal du starte på slagteruddannelsen? 
Så har vi praktikpladsen til dig!

http://www.inuili.gl/da/Uddannelser/Find-din-uddannelse/Detailslagter
http://www.ucholstebro.dk/eudeux/foedevarer-jordbrug-oplevelser/center-for-foedevarer-ernaering/hvad-kan-du-blive/gourmetslagter/

