
 

Delikatesse-elev i SuperBrugsen Skjern fra 1. juni 2019 eller efter 
aftale. 

Holder du af god service og elsker at arbejde kreativt med mad? 

Så er det dig vi er på udkig efter... 

 

Om SuperBrugsen Skjern 

SuperBrugsen, Skjern er en dagligvare butik med ca. 80 ansatte, fordelt i 3 i hovedkategorier: ferskvarer, nonfood og 

food. Vi arbejder internt ud fra, at ingen må være ligeglade. Det betyder i praksis, at kunderne gerne skal føle, at der 

er forskel på SuperBrugsen Skjern og de andre.  

Delikatesseelev 

Som delikatesseelev i SuperBrugsen Skjern, skal du lære at være slagter, købmand og kok på samme tid. 

Udover at lære om opskæring og forarbejdning af kød, kommer du til at arbejde med tilberedning af kød 
og andre ingredienser, så de er lige til at komme på brødet eller i munden. Du fremstiller koge- og 
stegeretter samt pålægssalater og andre former for salater til salg i butikken. Et vigtigt aspekt for slagtere 
med dette speciale er tilberedning af smørrebrød og platter eller hele buffetanretninger. Her lægges der 
ikke kun vægt på, at smagen og kvaliteten er i orden- maden skal også præsenteres på en indbydende og 
appetitvækkende måde. 

Du får lov til det hele, og du får kyndig sparring fra dygtige kolleger undervejs. 

Om dig 

• Du elsker mad og har lyst til at arbejde med kød og delikatesser på en kreativ måde 
• Du er serviceminded og vil gerne give kunderne de bedste oplevelser, når de handler 
• Du er nysgerrig, trives med tempo og vil gerne have det sjovt, mens du bliver dygtigere 
• Du går mere op i at tage din uddannelse end at holde fri i weekenderne  

Uddannelsen varer mellem 3 og 4 år alt efter hvilken baggrund du har. Du kan starte allerede efter 9. eller 10. klasse. 
Du får selvfølgelig løn under hele din uddannelse, når du har en uddannelsesaftale med Coop. 

Søg på mail eller ved at aflevere en ansøgning 

Det er vigtigt, at du brænder for god mad. Men om du søger ved at sende en mail eller skriver og sender 
eller aflevere en ansøgning personligt går vi ikke så meget op i. 

Du kan sende en mail til Lene.karlsen@superbrugsen.dk 


