
Erfaren ostemester 
med ledelses- og driftsforståelse
Kan du skabe bred forståelse for optimal håndtering af miljø-,  kvalitets- og produktions-
sikkerhed, motivere dit team og lede  produktionen af gule oste på et moderne mejeri?  
Så er du måske den nye ostemester på Them Andelsmejeri.

Them Andelsmejeri er et selvstændigt, moderne og miljøbevidst andelsmejeri, hvor vision og mission er baseret på vores 
kerneværdier med kvalitet og kunden i centrum. Vi blev grundlagt i 1888 af en gruppe lokale landmænd. I dag er ejer kredsen 
27 andelshavere, hvoraf 4 er økologer. Samtidig med at vi har fokus på kvalitet og god service, værner vi om de gamle hånd-
værksdyder, hvor hver ost får fuld opmærksomhed af en engageret og veluddannet medarbejderstab.

Omhyggelig og detaljeorienteret
Som ostemester på Them Andelsmejeri har du ansvaret for 
såvel den detaljerede planlægning af hverdagen i produktio-
nen som den ressource budgettering, der sikrer et konstant 
optimeret output. Med budgetansvar planlægger du mejeri-
ets mælkeindsamling, -behandlingen og hverdagen i osteriet. 
Samtidig sikrer du via synlig ledelse og grundig introduktion, 
at dit team har et indgående kendskab til de retningslinjer og 
rapporteringskrav, der er i moderne fødevare produktion – og 
at disse respekteres i detaljer. 

Kompetent og kvalitetsbevidst 
Din baggrund som mejerist/mejeritekniker (eller som mini-
mum tilsvarende) giver dig den naturlige autoritet, der koblet 
med ledelseserfaring og knowhow gør dig til et aktiv i såvel 
arbejdsmiljø udvalget som mejeriets udvidede ledergruppe. 
Du har en handlekraftig tilgang til hverdagen og initierer side-
løbende med forebyggende indsatser, at eventuelle fejl og 

mangler korrigeres og udbedres. Og ikke mindst, så har du 
indgående erfaring med produktion af gule oste, hvilket bety-
der at du arbejder naturligt og kvalitets bevidst med produkt-
kvalitet og osterecepter – og samtidig har en naturlig, positiv 
og smittende personlighed, der skaber holdånd og fremdrift. 
Er det dig, så tilbyder vi en afvekslende og udviklende hver-
dag i et positivt og engageret arbejdsmiljø.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning og dit cv mærket ”Oste mester” til leif@
poulsen-job.dk
For yderligere oplysninger se poulsen-job.dk eller kontakt Leif 
Poulsen, direktør hos POULSEN, på telefon 75 39 34 31. Alle 
forespørgsler og ansøgninger behandles dybt fortroligt og vi-
deresendes kun til virksomheden efter aftale.


