Bryggeriarbejder søges til Indslev Bryggeri
Til Indslev Bryggeri søger vi lige nu en engageret medarbejder til at indgå i bryggeriets daglige produktionsopgaver. Du vil blive en vigtig og integreret del af produktionsteamet, og vil være involveret i de fleste daglige
produktionsopgaver på bryggeriet.

Om jobbet:
Vi søger en engageret medarbejder til vores bryggeri på Store Landevej 13 ved Nørre Åby. Du vil blive en
vigtig og integreret del af produktionsteamet og arbejde i bryghus, gærkælder og tapperi. Vi er et lille og
fleksibelt team som løser alle slags opgaver og udfordringer der dukker op. Alle hjælper til hvor der er brug
for det. Stillingen er fuldtid og vi forventer opstart fra 1. september. Du vil referere direkte til brygmesteren.

Om Indslev Bryggeri:
Indslev Bryggeri blev etableret i 1897 og er det eneste bryggeri i Danmark, der er specialiseret i brygning af
hvedeøl. I 2006 genåbnede bryggeriet efter en gennemgribende modernisering og renovering, men du fornemmer stadig den særlige stemning fra det gamle bryggeri i den rustikke gulstensbygning. I 2012 blev en
lille grim ælling født på bryggeriet – Ugly Duck Brewing Co. blev navnet på Indslevs nye eksperimenterende
specialølsbrand. I 2018 blev Indslev Bryggeri overtaget af A/S Bryggeriet Vestfyen, som har valgt at fortsætte
den daglige drift og produktion af Indslev og Ugly Duck på det lille bryggeri.

Arbejdsopgaver:


Kælderarbejde, herunder CIP af tanke, kontrol af gæring, centrifugering og tørhumling



Afvejning og valsning af malt



Urtproduktion



Tapning af flasker og fustager



Truckkørsel i forbindelse med varemodtagelse og afhentning af færdigvarer



Rengøring og vedligehold af udstyr, produktionslokaler og fustager



Deltagelse i organisering og afholdelse af events på bryggeriet og til festivaler

Det kan du forvente af os:
Du kan forvente passionerede og dygtige kollegaer, højt til loftet og en uformel omgangstone.
Vi sørger for at give dig en grundig oplæring i alle processerne.
Løn og øvrige ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem CO Industri og 3F.

Det forventer vi af dig:


Stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid og opgaver



At du er mødestabil og ansvarsfuld



At du kan arbejde selvstændigt



At du har gode samarbejdsevner



At du har teknisk snilde



At du har kørekort og gerne truckcertifikat



At du trives med en travl hverdag der rummer store og små opgaver, og hvor der til tider skal løbes
stærkt.



At du kan håndtere fysisk krævende arbejde såsom løft af maltsække og fustager og lange dage på
benene

Ansøgningsfrist
Send ansøgning og CV til brygmester Torben Steenholdt på mail tst@indslevbryggeri.dk og brug samme
adresse hvis du har spørgsmål til stillingen. Ansøgninger vil først blive læst og besvaret fra uge 32 grundet
ferie, men vi kalder løbende til samtale og ansætter når rette kandidat er fundet, så vent ikke med at sende
din ansøgning.
Vi forventer opstart d. 1. september 2021. Arbejdspladsen er Store Landevej 13, 5580 Nr. Aaby.

