
Opgaver
Bageriet i Brugseni Nuuk er Grønlands største bageri. 
Vi er et håndværksbageri og producerer et bredt  
udvalg af produkter inden for både hvede- og  
rugbrødstyper, traditionelt morgenbrød samt  
wienerbrød og konditori.  
 
Du vil få en alsidig hverdag, hvor du kommer til  
deltage i produktionen af mange  
forskellige produkttyper. 

Din profil
• Udlært bager eller konditor med mindst 1 års 

erfaring
• Eller flere års dokumenteret erfaring
• Har lyst til at lære og stiller krav til kvaliteten af 

eget arbejde
• Udviser høj hygiejnestandard
• Er stabil og loyal
• Kan arbejde selvstændigt
• Har gode samarbejdsevner og godt humør 

 
 
 
 

Vi kan tilbyde
• Et spændende job som bagersvend, hvor du får 

mulighed for at vise din faglige kunnen
• Bageriet producerer det meste fra bunden, og 

beskæftiger udover bagermesteren 6 svende 
samt et antal pakkemedarbejdere 

• Et godt arbejdsklima blandt dygtige kolleger
• Gode ansættelsesvilkår, herunder mulighed for 

personalebolig og bohaveflytning
• Mulighed for til- og fratrædelsesrejse ved  

kontraktopnåelse
• Løn efter kvalifikationer

BRUGSENI NUUK SØGER  
BAGERSVEND

Ansøgningsfrist
Senest 24. juni 2018, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.

Ansøgning sendes til
ungaaq.abelsen@knb.gl

Yderligere oplysninger
Tiltrædelse: Snarest eller efter aftale.

Om Nuuk
Nuuk er Grønlands hovedstad med ca.16.000 indbyggere. 
Hver dag besøger mellem 3.000 og 5.000 kunder Brugseni, 
så der er altid masser af liv og akti¬viteter. Som resten af 
Grønland er Nuuk omkranset af en smuk natur, med rig 
mulighed for jagt, fiskeri, sejlads.
 
Ved spørgsmål om stillingen 
Uddeler Jes Nyborg, tlf. +299 34 98 01, 
mail nuuk@brugseni.gl
Webside: www.brugseni.gl
Facebook: Kalaallit Nunaanni Brugseni

Kalaallit Nunaanni Brugseni er en 100 % 
grønlandsk ejet virksomhed og er i fuld  
udvikling. I 2016 åbnede vi den seneste butik 
i Qinngorput, Nuuk og i 2019 åbner vi en  
butik i Ilulissat. Vi har ca. 450  
ansatte fordelt i 7 byer på kysten.

Brugseni Nuuk omsætter for over 300 mio. 
årligt og har et bredt udvalg af både food 
og nonfood varer. Bagerafdelingen består af 
produktion og salg. Der er ca. 25 medarbej-
dere. 

Vi søger en dygtig bager, som har fokus på 
kvalitet og kan arbejde med flere bolde i 
luften.


