SERVICEMEDARBEJDER (DELTID)
TIL VORES HOVEDKONTOR I VEJLE SØGER GOOD FOOD GROUP A/S
EN SERVICEMEDARBEJDER PÅ DELTID

Good Food Groups
selskaber fremstiller
og leverer et bredt
sortiment af
kvalitetsfødevarer

Vores hovedkontor, som er placeret på Store Grundet Gods, er bygget i 1847 og er total-

Herunder marmelade,
frugtgrød, non dairy
cream, juice, frossen frugt,
honning, nødder, dressing
og specialiteter, bl.a. under
varemærkerne Skælskør
Frugtplantage, Svansø,
Streamline, Sun Island
og Green Valley. I Good
Food Group indgår også
en emballagedivision.
Good Food Group er
repræsenteret i Danmark,
Sverige, Norge, Polen,
Storbritannien, Tyskland og
USA og beskæftiger ca. 750
medarbejdere.

Arbejdsopgaverne spænder vidt, men er alle forbundet med opretholdelsen af et rent og

Se også www.goodfood.dk.

humør viser et naturligt engagement i arbejdet og i hverdagen.

renoveret. Det ligger i flotte naturomgivelser, og her tilbydes et godt arbejdsmiljø blandt
ca. 50 gode kolleger.
Arbejdsopgaver:
ordentligt miljø på arbejdspladsen. Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.:
• Lettere rengøring og opretholdelse af orden i huset, herunder spisestue, køkken, toiletter
samt de opgaver i vores fælles kontormiljø, som ikke varetages af vores rengøringsfirma
• Klargøring og efterfølgende oprydning i forbindelse med møder m.m.
• Fordeling af post
• Pakning af vareprøver
• En lang række ad hoc opgaver
Kvalifikationer
Vi forventer, at du har en god ordenssans, som gør, at du har styr på tingene, samtidig
med at du igennem din fleksibilitet og dit initiativ sikrer, at dine arbejdsopgaver bliver
udført tilfredsstillende. Du er desuden en positiv og frisk person, som med dit smittende

Stillingen vil i starten være på 16,5 timer pr. uge fordelt på 3 dage og senest fra maj 2019
27,5 timer pr. uge fordelt på 5 dage.
Du skal have kørekort.
Ansøgning
Ansøgning samt CV sendes senest den 22. februar til hr@goodfood.dk, mærket
”servicemedarbejder”. Vi vil løbende behandle de indkomne ansøgninger.
Tiltrædelse efter aftale.
Good Food Group A/S
Store Grundet Allé
7100 Vejle
www.goodfood.dk

