
 
 

Administrativ medarbejder/blæksprutte 
 

Hjem Is Skanderborg søger snarest en fleksibel og serviceminded medarbejder på 30-37 timer pr. uge 
 
Motiveres du af salg, rådgivning og af at yde den bedste kundeservice pr. telefon? og har du lyst til at arbejde i en dynamisk og 
sæsonpræget virksomhed i udvikling, hvor det går stærkt, og der stilles store krav til den enkelte medarbejder, især i 
sommerperioden, så er det dig vi har brug for.  
 
Virksomheden tilbyder dig: 
Mulighed for at arbejde i en spændende virksomhed i udvikling, hvor du bliver en del af et engageret team med et godt 
arbejdsklima og uformel omgangstone. Vi er 3 medarbejdere i afdelingen og du skal referere til depotchefen.  
Arbejdstiden er ca. 30 -37 timer og tiltrædelse hurtigst muligt. 
 
Ansvar og opgaver 

• Pasning af telefon 

• Udskrive og behandle ordre 

• Daglige regnskab og indberetning, EOD osv. 

• Hjælpe sælgerne før udkørsel med div opgaver 

• Diverse ad. hoc opgaver 

 
Faglige kvalifikationer og personprofil: 

• Du er kundevenlig og kan smile i en telefon 

• Du har et stort servicegen og kan hjælpe kollegaer 

• Du skal kunne have flere bolde i luften da vi til tider har en travl og hektisk hverdag 

• Du er struktureret og omhyggelig 

• Du har HHX eller tilsvarende uddannelse 

• Gode IT-kundskaber 

 
Arbejdsstedet er på Hjem Is depotet i Skanderborg 
 
 
Tiltrædelse: Hurtigst muligt 
Ansøgning med relevante bilag sendes til  FBS@premier-is.dk mrk. ”Blæksprutte”. Samtaler vil blive afholdt løbende. 
 

Om Premier Is – Mejerigaarden 

Premier Is i Thisted er det største danske ismejeri og indtager en 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 80 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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