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BOR DU I VEJLE OG ER DU VORES NYE CHAUFFØR?
Vi søger en morgenfrisk chauffør til at køre fra Vejle kl. 7.00 hver tirsdag til fredag med friskbagt brød 
fra vores bageri på Vesterbrogade til butikken i Aarhus. Du kan forvente at være tilbage i Vejle omkring 
kl. 9.30, hvor du igen har fri. Vi har varevognen og du skal blot have almindeligt kørekort (B).

VI SØGER EN CHAUFFØR, DER:
Er stabil og pligtopfyldende 
Har et positivt livssyn
Sætter en ære i at overholde aftaler
Tænker med og værdsætter at være en del af FOR EMMA-holdet

Måske er du flex-jobber eller efterlønner, det er ikke så vigtigt, bare du har lyst til at være en del af  
en lille dynamisk organisation, hvor vi hjælper hinanden og altid har fokus på den gode kundeservice.  
FOR EMMA er et unikt og lidt anderledes bageri, hvor grundstenen er vores fælles passion for gluten- 
og laktosefrit bagværk. 

Skriv et par ord om dig selv, og lad os vide, hvorfor netop du er den rette til jobbet. Send din ansøgning 
med relevante bilag til info@foremma.dk - så vil vi bestræbe os på at svare dig hurtigst muligt. Jobbet 
ønskes besat fra 1. marts 2022 og gerne før.

FOR EMMA er to fysiske butikker og en webshop. Vejle-butikken åbnede i august 2016, 
Århus-butikken i maj 2018. Vi bager kun naturligt glutenfrit dvs. uden hvede, rug og 
byg, og samtidig er alt også laktosefrit. Størstedelen af det vi bager, er faktisk helt 
mælkefrit og meget er også vegansk. Vi bager frisk brød på alle vores åbningsdage, 
og udvalget er diverse brød, boller, pizzabunde, burgerbolle, pølsebrød, knækbrød, 
cookies, småkager og meget mere. Samtidig har vi et stort udvalg af bagværk på frost.


