
Teknisk 100 meter
mester M/K i dåseøl søges

● Ved du noget om at tappe øl på dåse? (det er ikke nok, at du ved hvordan man åbner
dem ;-)

● Har du arbejdet på et (mikro-)bryggeri?
● Har du en teknisk baggrund eller erfaring?

Hvis du kan svare ja til bare 1-2 af de ovenstående spørgsmål, er du måske den person vi
søger - og ellers hører vi gerne fra dig alligevel, da vi også søger assistenter.

Jobbet
Freetap søger en person der har potentiale til at blive danmarks bedste i mobiltapning af
dåser.

Den primære del af arbejdet består i at køre ud til bryggerier og sørge for at deres
kvalitetsprodukter kommer sikkert på dåse.
Her vil du møde mange fantastiske mennesker fra ølbranchen og din arbejdsdag ude hos
bryggerierne vil have et stort præg af variation.
Det stiller krav til din omstillingsparathed, åbenhed og at kunne bruge din erfaring og vores
grundige oplæring til at problemløse on-the-go.

Freetap er ved at starte et stationært tapperi, hvor dine evner også vil komme i spil.
Ud over selve dåsetapningen og vedligeholdelse af udstyret, bliver du også ansvarlig for at
planlægge arbejdet, og dermed langt hen ad vejen også din egen kalender.

Friheden
Du planlægger tapning af dåser i samarbejde med den daglige ledelse af virksomheden, og
du har dermed stor indflydelse på hvordan din arbejdsuge ser ud. Der vil uden tvivl være
lange dage, men du har mulighed for at holde tilsvarende fri efterfølgende.
Vi er en virksomhed hvor der er plads til frihed og specielle ønsker - ægte frihed under
ansvar som man siger.

Ansvaret
● Du vil blive overordnet ansvarlig for vores mobile dåsetapninger.
● Du er ansvarlig for at opretholde den højest mulige kvalitet, og sørger konstant for at

vi prøver at blive lidt bedre, og lidt skarpere i vores arbejdsprocesser.
● Med tiden bliver du ansvarlig for kontakt med kunderne, og hele den dialog der ligger

før en mobil aftapning finder sted.

Personen vi søger
Vi søger en person der er udadvendt, og har let til smil selvom der kan være travlt. Det vil
være en stor fordel hvis du har erfaring fra et mindre bryggeri, og er vant til at løse tekniske
udfordringer systematisk og velovervejet.
Måske er du uddannet diplombrygger, eller har en anden teknisk baggrund, men det er ikke
et ultimativt krav, da vi sørger for en grundig uddannelse, inden du selv står ude på
bryggeriet og skal sørge for at det hele kører.
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Virksomheden
Freetap er en virksomhed i udvikling der er gået fra 3 til 8 ansatte på få år. Oprindeligt
udførte vi udelukkende fadølsinstallationer for specialølsbarer og mindre bryggerier og
importører. Siden hen har forretningsområderne udviklet sig til fire forskellige afdelinger:

1. Webshop (www.tapshop.dk):
Salg af fadølsudstyr til erhverv og private til hele Danmark.

2. Event:
250 haner og andet udstyr til afholdelse af små og store arrangementer, heriblandt MBCC,
Brewskival, Danske Ølentusiaster, Great Swedish Beer Festival med flere.

3. Service og installation:
Installation af tappehaner til alle typer af drikkevarer for en bred vifte af kunder i
HoReCa-segmentet samt importører og distributører af drikkevarer og danske bryggerier.
Her udfører vi også løbende rens, vedligehold og anden service.

4. Dåsetapperi:
Vi lavede Danmarks første mobile dåsetapperi i 2021 og har siden tappet over 550.000
dåser hos bryggerier i hele Danmark. Vores styrke er fleksibilitet, viden og udstyr af høj
kvalitet.
Nu er sidste hånd ved at være lagt på vores eget in-house tapperi i Allerød. Her skal vi tappe
drikkevarer på dåse for en lang række kunder inden for f.eks. energidrikke, kold kaffe,
cocktails og meget andet.

Bakket op af investorer og Vækstfonden er virksomheden klar til at gå en spændende
fremtid i møde. Derfor søger vi en kollega som kan blive en del af dette.

Tiltrædelse
Snarest muligt - Vi afholder løbende jobsamtaler og forventer en ny kollega omkring
årsskiftet.

Løn og vilkår
Løn efter kvalifikationer.
Pension og sundhedsforsikring er en selvfølge hos os samt 5 ugers ferie + 5 fridage og fri på
ens fødselsdag.

Kontaktinformation:
Jacob Munk
Mobil: +45 51900921
Email: jacob@freetap.dk

freetap ApS
Blovstrød Teglværksvej 3
3450 Allerød
www.freetap.dk
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