
 
 
 

Sødam søger serviceminded og kvalitetsbevidste indfangere 

Til vores afdeling for indfangning og hjemhentning af Sødam kyllinger, søger vi et hold servicemindede og 

kvalitetsbevidste indfangere, som gennem engagement, gå-på-mod og overblik, har lyst til og indfange 

kyllinger fra vores producenter, primært i syd-Jylland, til vores slagteri i Skærbæk.   

Her er tale om et nyoprettet hold, hvor du vil blive en del af og tegne fremtiden for vores indfangning af 

Sødam-kyllinger. Du vil arbejde ud fra vores slagteri i Skærbæk. I det daglige vil du blive en integreret del af 

Sødam, som lever op til god dyrvelfærd, leveringssikkerhed og høj service overfor alle samarbejdspartnere. 

Vi arbejder i en forandringspræget og travl hverdag, og der vil også forekomme andre opgaver end 

indfangning. 

 
Personprofil 

Det er vigtigt, at du er yderst fleksibel mht. arbejdstid, udviser stort engagement og er en ansvarlig kollega, 

der kan arbejde i henhold til fastlagte tidsrammer og retningslinjer. Samtidig trives du med et dynamisk og 

meget varieret aktivitetsniveau hele året rundt. 

Du forstår at kommunikere positivt og præcist med forskellige interne og eksterne samarbejdspartnere og 

har flair for godt samarbejde. Du er Sødams ansigt udad til, og dit førstehåndsindtryk skabes gennem din 

adfærd og tilgang til at få opgaverne løst.  

Det er afgørende, at du er mødestabil og punktlig og har lyst til og stå tidligt op. 

 
Faglige kompetencer  

 Du er ansvarsbevidst i dine handlinger og sætter en ære i kvalitet 

 Du kan arbejde i et team af 4-5 personer 

 Du ser udfordringer og ikke problemer 

 Du kan lide og have travlt og sætter en ære i kvalitet 

 Du er morgen menneske  

 Du har gerne stort kørekort 

 Teknisk flair 

 Du har gerne truckcertifikat 

 Du behersker dansk eller engelsk i skrift og tale 

 

Vi tilbyder 

Et afvekslende og selvstændigt job hvor du får en grundig oplæring. Du samarbejder med kompetente og 

engagerede kolleger i et dynamisk miljø, hvor ikke to dage er ens. Vi tilbyder vi erhvervelse af udvidende og 

evt. manglende kompetencer.  

 



 
 

Yderligere oplysninger 

Ønsker du at høre mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder hos Danpo, Renee Borggreen på 
3018 4063 eller Produktionschef hos Sødam, Jan Schmidt på 4082 1916 Tiltrædelse pr. 15/10-2017 eller før. 
Lønnen er en fast timeløn + nattillæg, da vi arbejder fortrinsvis om natten og morgenen. 

 

Ansøgning 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning snarest muligt på mail js@soedam.dk mærket ”indfangning” i 

emnefeltet. 

Vi indkalder løbende kandidater til samtale, så vi opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt 

mailto:js@soedam.dk

