Bergfalk & Co grundades 1840 och är en ledande svensk specialist inom färskvaror med fokus på kött,
fisk och skaldjur. Bolaget erbjuder högkvalitativa produkter främst till restauranger i Sverige och
Finland samt till dagligvaruhandeln. Bergfalk omsätter cirka 550 miljoner kronor och har cirka 140
anställda med huvudkontor i Älvsjö, Stockholm. För mer information, vänligen se www.bergfalk.se.

Nya medarbetare till vår Fiskproduktion
Bergfalkfamiljen växer. Så det knakar
Nu söker vi dig som har erfarenhet av att filéa och förädla fisk och har ett brinnande intresse för fina
råvaror och god mat i synnerhet, här på Bergfalk får du möjlighet att arbeta med dom bästa råvaror
som branschen kan erbjuda!
Du kommer att arbeta mot några av Sveriges duktigaste krögare och livsmedelshandlare som vet vad
dom vill ha, vår roll är att överträffa våra kunders förväntningar på oss och det i sin tur ställer stora
krav på vår prestation och vår organisation.
Vi som arbetar här älskar att vara med och producera, utveckla högkvalitativa produkter,
som våra kunder inte klarar sig utan. Du motiveras av att vara snabb, lösningsbenägen och viljan att
göra ett bra jobb.
Vi söker dig som är van att arbeta i högt tempo, du ska vara flink i fingrarna och ha lätt att lära dig
nya rutiner och arbetsmoment. Du bör ha god fysik vi värdesätter dina personliga egenskaper som
engagerad, lösningsbenägen, prestigelös, tycka om att ta ansvar du är en viktig kugge i
Bergfalkfamiljen och vi ser dig som en viktig resurs och ger dig goda möjligheter att utvecklas
tillsammans med oss. Du kommer att arbeta med ett härligt gäng av duktiga och motiverade
kollegor.
Tjänsterna är 2 olika antingen dagtid 6—15, 5-14 (måndag-fredag viss helgtjänstgöring) eller

kvällstid/ natt samt viss helgtjänstgöring.
Tjänsten är förlagd i kylrumsmiljö
Varaktighet 6 månader eller längre
Löneform, enligt kollektiv avtal.
Språkkrav. God svenska
Tillträde omgående.
Vad erbjuder vi.
Arbeta i ett expansivt företag som hela tiden sätter sina medarbetare i fokus och som är med och
utvecklar branschen.
Naturligtvis erbjuder vi fast lön, friskvård och personalrabatt på våra härliga produkter, frukost, fika
osv. allt för att du ska må bra och kunna vårt härliga sortiment!
Välkommen att söka till oss på Bergfalk på Jobb@bergfalk.se, Har du ytterligare frågor så kan du
kontakta sanna.reinholdt@bergfalk.se
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