Forpagter søges til Iskiosk i Saltum
Premier Is søger en ny forpagter til overtagelse af iskiosken i Saltum.
Ishuset er fantastisk beliggende ned til en af Jammerbugtens skønne, hvide sandstrande.
Vi søger en engageret, motiveret, serviceminded forpagter der elsker is og god service.
Vi søger en kandidat med gode ”købmandsgener” der samtidig er i stand til at give ishusets kunder en god isoplevelse.
I Premier Is vil du få en professionel sparrings- og samarbejdspartner, som vil investere tid og ressourcer i at udvikle
Iskiosken i relation til Branding, indretning og produkt- ganske som det forventes du selv vil gøre.
Dine primære opgaver:
•
•
•
•

Være en synlig ”ismutter/Isfatter”
Sikre at iskiosken altid fremstår ren, pæn og indbydende
Daglig drift
Sørge for de nødvendige varer er tilgængelige

Din profil og kvalifikationer:
•
•
•
•
•
•

Gerne butikserfaring indenfor fødevarer
Du er smilende og har et godt humør der smitter af på dine medmennesker og især på børn.
Du har kendskab til egenkontrol og hygiejne
Du er nytænkende og ambitiøs og kan komme med nye ideer
Stærkt drive og er resultatorienteret
Du taler og skriver dansk

Hvis du synes ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning med relevante bilag via mail til hr@premier-is.dk
mrk. ”Saltum”. Ansøgningerne behandles løbende.
Om Premier Is – Mejerigaarden
Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en ledende position som producent af højkvalitets isprodukter i Danmark.
Ismejeriet i Thy, som er et af de ældste i Danmark, blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt de første, der lærte
at lave iscreme i Danmark.
Premier Is har siden 2015 været del af Food Union gruppen, som er det største mejeriselskab i Letland og den førende isproducent i Baltikum.
Al isproduktion foregår på ismejeriet i Thisted, og Premier Is har i over 80 år leveret dansk produceret is af høj kvalitet baseret på stolte
håndværkstraditioner, fløde og nøje udvalgte råvarer. Produkterne sælges under en række velkendte varemærker som bl.a. ”Mejerigaarden”,
”Gammeldags flødeis”, ”Premier Is”, ”Polar Is” og ”Underground”.
Vi gør opmærksom på, at Premier Is i nogle tilfælde vil anvende sociale medier i forhold til udvælgelse af kandidater

