BRUGSENI NUUK SØGER
KONDITOR
Hos Brugseni Nuuk søger vi en konditor til Grønlands største bageri. Vi har brug for en dygtig og
kreativ medarbejder, som kan løfte kvaliteten af
vores store udvalg af bagværk. Vi er et håndværksbageri, der producerer et bredt sortiment af produkter indenfor både hvede- og rugbrødstyper, traditionelt morgenbrød samt wienerbrød og konditori.
Som konditor hos os får du en alsidig og udfordrende hverdag, hvor dine faglige kompetencer
kan komme til fuldt udtryk. Du vil blive en del af
et dynamisk team, som består af 1 bagermester

og 5 bagersvende samt et par pakkemedarbejdere.
Du vil primært stå for produktionen af forskellige typer kage og andet bagværk. Blandt andet kommer
du til at arbejde med wienerbrød, formkager, småkager, flødeskumskager, lagkager, kransekager m.fl.
Produktionen vil for det meste være til salg i bagerafdelingen og til begivenheder såsom f.eks. fødselsdage og konfirmationer. Arbejdet kræver, at du er
kreativ og at du har et godt håndelag. Kunne dette
have interesse, vil vi se frem til at høre fra dig.

Din profil
• Udlært konditor eller bager med mindst 1 års
erfaring, eller flere års dokumenteret erfaring
• Idérig og kreativ
• 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 et godt humør

Vi kan tilbyde
• Et spændende job som konditor, hvor du får
mulighed for at vise din faglige ekspertise
• Et bageri hvor det meste produceres fra bunden
• Et godt arbejdsklima blandt dygtige kolleger
• Gode ansættelsesvilkår, herunder mulighed for
personalebolig og bohaveflytning
• Mulighed for til- og fratrædelsesrejse ved kontraktopnåelse
• Løn efter kvalifikationer

Ansøgningsfrist
Senest 10. december 2018, gerne før.
Der holdes løbende samtaler.

Om Nuuk
Nuuk er Grønlands hovedstad med ca.18.000 indbyggere.
Byen tilbyder mange forskellige aktiviteter for alle aldre.
Der er mange muligheder for familier samt gode uddannelsesfaciliteter for børn i skolealderen. Der er et aktivt
bymiljø med gode indkøbsmuligheder, caféer, biograf og
svømmehal. Nuuk er omkranset af en smuk natur, med
rig mulighed for jagt, fiskeri og sejlads.

Ansøgning sendes til
ungaaq.abelsen@knb.gl
Yderligere oplysninger
Tiltrædelse: Snarest eller efter aftale.
Medarbejdere hos os er altid sikret et professionelt
arbejdsmiljø, der ligger vægt på de faglige kompetencer
og giver mulighed for udvikling til den enkelte.

Ved spørgsmål om stillingen
Uddeler Stefan Nelth
tlf. +299 34 98 01, mail nuuk@brugseni.gl
Bagermester Tonni Jensen
tlf. +299 34 98 31, mail 07650b@brugseni.gl
Webside: www.brugseni.gl
Facebook: @Brugseni

