
 

 

 

Souschef til Hjem-IS depot i Skanderborg 

Er du klar til at tage ansvar, og ønsker du en spændende og udfordrende lederstilling, hvor ingen dage er 
ens? Så kan Hjem-IS være din næste arbejdsplads. 
 
Vi tilbyder dig: 
En lederstilling som depotchefen trygt kan overlade ansvaret for 50 medarbejder til. Du får mulighed for at 
være med til at sætte retningen for depotet, og udviklingen af vores kørende sælgere og 
lagermedarbejdere. 
Du bliver en del af et fagligt stærkt team, hvor du får en grundig oplæring. 
 
Ansvar og opgaver: 

• Salgstræning og udvikling af depotets sælgere 

• Daglig opfølgning på medarbejdernes salg og performance 

• Sikre den daglige drift på depotet 

• Deltage i den daglige ledelse af medarbejdere 

• Vagtplanlægning 

• Lager-/svindstyring og automatisk ordredisponering 

• Lønindrapportering 

• Praktiske opgaver 

• Administration, mails og kundetelefoner 

• Der skal påregnes arbejde hver anden weekend formiddag 

 
Faglige kvalifikationer og profil: 

• Som person er du glad, positiv, resultatorienteret og kan omgås alle mennesker. Du har en god 

arbejdsmoral, og kæmper hver dag for at gøre en forskel 

• Du motiveres af salgstræning 

• Du er ikke bange for at gå forrest og med højt humør inspirere dine medarbejdere 

• Du har tal-forståelse  

• Proaktiv og omstillingsparat, da ingen dage er ens i Hjem-IS 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
Løn: 
Din løn afhænger af dine kvalifikationer og forhandles individuelt 
 
Opstart: 
Senest 1. januar 2021 
 
Tiltrædelse: 
Hvis du synes, ovenstående lyder spændende, så send en ansøgning med relevante bilag via mail til:  
HR@premier-is.dk mrk. ”Souschef Skanderborg”. 
Ansøgninger vil blive vurderet løbende, så vi opfordrer dig til at søge stillingen hurtigt muligt. 
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte depotchef Michael Jespersen på tlf. 61 69 00 88. 

 

 

 

Om Premier Is – Mejerigaarden  
Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og har den 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 85 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”.  
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