
: М'ясник (ч/ж/і) Вакансія
 

Початок: негайно 
Робочий час: повний робочий день, на постійній основі 

 
Про нас 

Mecklenburger Fleischwaren GmbH, як мале підприємство з традиційним ремеслом, пропонує якість та 
регіональність. Задоволення наших клієнтів, індивідуальне обслуговування, а також збереження 
традиційних рецептів для продуктів найвищої якості та делікатесів з Мекленбурга є нашими головними 
пріоритетами. 
Основним напрямком нашої діяльності є виробництво м'ясних і ковбасних виробів для продажу в 
роздрібній торгівлі, а також для нашого заводського магазину. Mecklenburger Fleischwaren GmbH 
займається також кейтерингом, закупльою дичини та забоєм на власній еко-бійні у Вісмарі. 
Очолювані молодою, мотивованою командою, наші співробітники роблять значний внесок у наш успіх 
своєю відданістю та пристрастю. Щоб доповнити нашу динамічну команду, ми шукаємо м'ясників 
(ч/ж/і) для роботи з нами на постійній основі. Якщо Ви зацікавлені та маєте придатність, Ви можете 
також працювати у сфері кейтеринг та/або у заводському магазині. 
Для Вас є важливим якісне м'ясо з регіону та зручний для сім'ї графік роботи? Тоді станьте частиною 
нашої команди в традиційному м'ясному бізнесі. 
 

Ваші завдання: 

 Груба і тонка нарізка та нарізка м'яса відповідно до специфікації. 

 підготовка нарізок до продажу та підготовка прилавка магазину 

 підготовка, куттеровання м‘яса та фарширування різноманітних ковбасних виробів 

 виготовлення сиров'ялених та копчених виробів 

 робота з різним обладнанням, машинами та приладами 

 прийом товару, що надходить 

 допомога в зоні забою 

 очищення та дезінфекція машин та обладнання 

 забезпечення та контроль якості продукції 

 дотримання правових та гігієнічних норм 

 пакування м'ясних та ковбасних виробів, при необхідності допомога в пакуванні/комплектуванні  
 
Наша пропозиція: 

 Зручний для сім'ї графік роботи з понеділка по п'ятницю (приблизно з 6 до 15 год.) 

 реміснича різноманітна робота (без масового виробництва). 

 Ви маєте можливість пропонувати свої ідеї 

 самостійна діяльність з відповідальністю та зі сталою перспективою 

 знижки для працівників у магазині фабрики 

 сімейна робоча атмосфера з плоскою ієрархією, короткими процесами прийняття рішень та прямим 
спілкуванням, а також відданими та готовими до допомоги колегами 

 
Ваш профіль: 

 Закінчена професійна освіта за спеціальністю "м'ясник" (ч/ж/д) або аналогічна кваліфікація 

 орієнтований на команду та відповідальний підхід до роботи 

 комунікабельність, рішучість і високий рівень мотивації 

 надійність і хороші організаторські здібності 

 розуміння якості, гігієни та чистоти 
 
Ви зацікавились? 

Тоді подайте Вашу заявку поштою, телефоном або електронною поштою на адресу: 
контактна особа: Кірстен Ліппер (Kirsten Lipper) 
адреса: 23970 Wismar, Lukaswiese 6 
телефон №: 03841 40850 
E-Mail: klipper@mecklenburger-fleischwaren.de 

Ми раді познайомитися з Вами на особистій зустрічі! 

mailto:klipper@mecklenburger-fleischwaren.de

