
 

SÆSON - PRODUKTIONSMEDARBEJDER  
 

Har du interesse i at tjene en god skilling inden du skal ud og rejse eller fortsætte på studie? 

Vi er en fødevareindustrien med fart på, som i kortere periode - Sæson 1. fra sidst i maj til juli og/eller Sæson 2. 

fra august til oktober, har bruge for din indsats i mange timer. Hvis det lyder interessant, så er du måske den 

rette medarbejder til vores produktion i en periode. 
 

SCANDIC PELAGIC A/S har gennem de sidste år investeret meget i virksomhederne, som har en stærk position 

i den danske fiskeindustri og en fremtrædende position på markedet i Europa.  

Vi arbejder med forarbejdning og forædling af pelagiske fiskearter, dvs. sild til fødevareindustrien og råder over 

4 moderne og effektive fabrikker i Skagen og Ålbæk 
 

Din profil 

• Du trives med fysisk arbejde 

• Du taler og forstår dansk  

• Du er positiv og har et godt humør  

• Du er en holdspiller som har ja-hatten på, når vi har travlt og arbejder lange dage og weekender 
 

Vi tilbyder 

• En arbejdsplads med styr på arbejdsmiljøet, fordi vi passer på vores medarbejdere 
o Ingen unødige tunge løft – vi har nødvendige hjælpemidler 

o Ingen arbejde i et koldt miljø, uden værnemidler  

o Vi har arbejdsrotation for at undgå EGA (ensidig gentaget arbejde), med virksomhedsbetalte pauser 

• Gode kollegaer og en uformel omgangstone  

• Sidemandsoplæring 
 

Der er tale om en sæsonansættelse, med hjemsendelsesret, da vi er afhængig af råvaretilførsel 

Den normale arbejdstid er i tidsrummet 06.30 til 15.00/14.20 på hverdage/fredag  
 

Vi tilbyder ordnede forhold 

• Gode lønforhold, i henhold til lokalaftale 

• Ansættelse under Industriens Overenskomst  
o Fritvalgskonto (7 % oveni lønnen pr. 1. marts 2022) 

o Der udbetales overtidstillæg ved arbejde efter kl. 15.00 og indtil 06.30, samt i weekend og helligdage 
 

Er du interesseret i stillingen, så send din ansøgning gerne med CV via formularen, her på siden 
 

Yderligere information 

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte HR Chef Susanne Nielsen på 5131 5942   

 

 

 


