
 

 

Slaktare/styckare 

Vi söker dig som kan stärka upp vår verksamhet i Alvik utanför Luleå och söker personal både inom 
slakt och styckning.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 Slakt av gris 

 Styckning av gris 

 Styckning av nöt 

 Vacuumförpackning, sortering, packning 

Har du tidigare jobbat med slakt och/eller styckning är det ytterst meriterande. Vi lägger dock stor vikt 
vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt men då vi jobbar i 3 lag om 8 
personer i varje lag så är också lagandan mycket viktig. Arbetet är stundtals hårt och påfrestande och 
trots det ska den goda lagandan bibehållas. Arbetet sker i ett högt tempo med tunga och fysiska 
arbetsuppgifter vilket kräver en god grundfysik, du behöver vara helt frisk i rygg, nacke, armar och 
händer för att orka med arbetet. Styckning och slakt är ett hantverk än idag och det är kniven som är 
ditt viktigaste verktyg. Du behöver ha ett stort eget driv och hela tiden sträva efter att utveckla ditt 
arbetssätt och din teknik. Arbetet med kniv är högst individuellt på hur man lyckas med uppgiften och 
därför är det extra viktigt att du själv är den drivande kraften.  

Placeringsort är Alvik utanför Luleå. 

Vill Du veta mer?  

För mer information om tjänsten, kontakta Thorbjörn Lundqvist på telefon 0910 – 509 54 eller via mail 
thorbjorn.lundqvist@hugosons.se Din ansökan skickar Du senast 14 april via mail till 
thorbjorn.lundqvist@hugosons.se.  

Vi behandlar ansökningarna löpande så skicka in din ansökan redan idag. 

Om företaget 

Alviksgården ingår i Nyhléns Hugosons koncernen och har cirka 40 medarbetare placerade i Alvik 
utanför Luleå. Totalt i koncernen jobbar cirka 200 anställda och vi producerar mat med köttråvaror från 
de norrländska bönderna. Verksamheten i Alvik består av grisuppfödning, slakt och styckning. Vi 
slaktar och styckar cirka 40 000 grisar och cirka 8000 nöt per år. Miljöhänsyn och bästa möjliga 
djurhållning är viktiga delar av vår verksamhet. Grisarna lever i en miljö där de befrias från stress och 
där suggorna får chans att återhämta sig ordentligt efter varje kull. På Alviksgården finns också en 
biogasanläggning som tar vara på gårdens avfall på ett miljömässigt sätt och gör gården 
självförsörjande när det gäller el och vatten. Biogödseln ger näring åt de egna markerna som 
producerar foder åt grisarna. Nyhléns Hugosons - Norrländskt mathantverk.  

Läs gärna mer på̊ www.nyhlenshugosons.se  
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