
Slagter Nielsen ApS

Søvej 1, Langesø

6430 Nordborg

Kontaktperson: Thomas Nielsen

Uddannelse: Gourmetslagter m.
speciale

Startdato: 03-08-2020

Ansøgningsfrist: 31-05-2020

Forventning til ansøger:

Vi forventer, at du
ønsker at tage en
uddannelse som
Gourmetslagter
er ansvarlig, struktureret
og har ordenssans
er kreativ og nysgerrig og
tør at vise os dine ideér
har en passion for mad og
gode råvarer
kan arbejde i et (til tider)
travlt miljø
kan arbejde selvstændigt
og sammen med andre
sætter en ære i at give
kunder en god oplevelse

Uanset om du har bestået GF2,
inden du starter hos os eller ej,
finder vi en uddannelsesaftale, der
passer til dig.

Vi indkalder løbende til samtale -
vent derfor ikke for længe med at
ansøge eller kontakte os. Det
aller vigtigste for os, at vi finder
det rette match.

Dansk

Slagter Nielsen søger en Gourmetslagter lærling

Vi søger endnu en Gourmetslagter lærling, der er klar på at blive en dygtig butikslagter
og give vores kunder den bedste service.

Vi er øens slagter og er kendt for vores gode udskæringer, høje service og ikke mindst
vores store udvalg af lækre færdigretter, pålæg og pølser,

Vi søger dig, der brænder for mad og som ønsker at udtænke og levere lækre, sunde og
velsmagende måltidsoplevelser - og ikke mindst vejlede og rådgive vores kunder om
vores produkter.

Se evt. mere om uddannelsen som Gourmetslagter her: indtilbenet.nu

Om os:

En velrenommeret virksomhed med rødder i det lokale
En virksomhed med mange bolde i luften
Kan tilbyde en afvekslende og udfordrende hverdag
Mange søde kolleger, der hjælper og udfordrer dig gennem hele din uddannelse
og der lytter til dig og dine ideér
Forventer akkuratesse
Arbejdstider: 37 timer pr. uge.
1 Ugentlig fridag.
1 gå-tidlig-dag.
Lørdagsfri ordning.

Har vi vagt din interesse, kan vi evt. aftale en kortere praktik, så du kan prøve faget.
Har du yderligere spørgsmål, kontakt Thomas på 74451316. Ellers kom ind forbi i
Langesø.

Ellers send din ansøgning gennem linket på Aroprezo.dk. Har du spørgsmål til,
hvordan du søger, kan du kontakte Mette Kaczmarek, Aroprezo, tlf. 50502516.

Vi glæder os til at høre fra dig.

-----------------------------

Slagter Nielsen er en del af Mad Med Mere - en kæde med 39 selvstændige
slagterbutikker rundt i hele Danmark. Vores fornemmeste vision er, at vi vil lære
danskerne, at kød ikke bare er kød. Der er stor kvalitetsforskel. Danskerne skal kunne
se forskellen, mærke forskellen, opleve forskellen og ikke mindst smage forskellen. Vi
vil have bedre kød til danskerne.

Udfyld din profil i Aroprezo.dk i dag og send din ansøgning nemt,
hurtigt og direkte til virksomheden gennem Aroprezo.

https://www.aroprezo.dk/student_admin/www.indtilbenet.nu

