Vil du
jobbe
hos oss?

Hele Norges
iskrem

Diplom-Is er sommer, sol, kos, latter, gode minner og trivelige
stunder. For å kunne levere dette til store og små over hele landet,
har vi engasjerte og dyktige medarbeidere som brenner for kald
nytelse. Vil du være med på et svært viktig oppdrag og gi iskrem til
folket?
I skogkanten hjemme i Nittedal ligger isfabrikken der vi lager hele
Norges iskrem, slik vi har gjort siden 1930.
Diplom-Is AS er et heleid datterselskap av TINE SA. Vårt
produksjonsanlegg ligger på Gjelleråsen utenfor Oslo, og vi har
logistikk, salgsavdelinger og Diplom-Isbilen i hele Norge. Vi
lager og markedsfører iskrem og frosne desserter under merkene
Diplom-Is, Royal, Dream, Lollipop, Wanted og Fruitero.
Diplom-Is har kontinuerlig fokus på innovasjon og forbedring for å
lage den beste iskremen. Det betyr at vi har behov for dedikerte og
dyktige medarbeidere.
Vi er akkurat passe store til at stillingene hos oss blir varierte.
Vi eier hele verdikjeden, og vi har behov for dyktige folk i alle ledd.
Diplom-Is er en spennende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.
Vi lager de fleste produktene selv, og rekrutterer til et mangfold av
stillinger, både til faste og sesong. Uansett hva du jobber med, tilbyr
vi gode utviklingsmuligheter.
Våre viktigste varemerker:
• Royal • Dream • Krone-Is • Wanted • TipTop Båtis
• PinUp • Lollipop • Sandwich • Fruitero

Visste du at Gullpinne fikk
navnet sitt etter at
Fred Anton Maier vant
OL-gull i Grenoble i 1968?

Hele Norges iskrem!
Våre viktigste varemerker:
• Royal
• Dream
• Krone-Is
• Wanted
• TipTop
• Båtis
• PinUp
• Lollipop
• Sandwich

Fakta om
Diplom-Is
• 7 av de 10 mest solgte småisene i 2019
kom fra Diplom-Is
• Royal Trippel, Royal Trippel Magi
og Sandwich er våre mest populære småis
• Vi produserer ca. 30 millioner liter is i året
• Omsetningen er på ca. 1 milliard kroner i året
• 200 profilerte distribusjonsbiler
• Heleid datterselskap av TINE SA
• Diplom-Is er eier av Plug-In Service,
Laguna og Isdalen, og er
majoritetseier av Kulinaris

Hele
verdikjeden
Diplom-Is har hele verdikjeden, fra råvare
til forbruker. For oss er kvalitet alfa og
omega. Når vi eier hele verdikjeden, kan vi
sikre at isen du spiser er av høy kvalitet.
Dette betyr at vi kan tilby arbeidsplasser
innenfor en rekke områder. Mange ulike
fagmiljøer er representert, og Diplom-Is er
en dynamisk og fremoverlent arbeidsplass.
Våre hovedaktiviteter:
• Produktutvikling, som er en egen avdeling
med testkjøkken, hvor nye produkter og
smaker testes ut, og hvor ideer blir
til virkelighet.
• Innkjøp – vi bruker norske råvarer som
norsk fløte og jordbær.
• Produksjon – der gode råvarer forvandles
til velsmakende produkter. I vår fabrikk
på Gjelleråsen mikses ingredienser og blir
til ulike isvarianter ved hjelp av moderne
produksjonsutstyr.
• Kvalitetskontroll av alle våre produkter
for å sikre trygg mat.
• Diplom-Is har egen distribusjon. Etter
kvalitetstest settes varene på fryse-		
lager. Deretter sørger sjåførene våre for
at de kommer ut i butikker og andre ut
salgssteder rundt om i landet.
• Markedsføring og salg mot forhandlere
og sluttbrukere. Vi sørger for at våre gode
gamle klassikere beholder sin posisjon i
markedet. Samtidig som vi hele tiden
strekker oss etter å være innovative 		
og utvikle oss i takt med etterspørsel og
nye trender for å skape nye favoritter.

Visste du at nordmenn
i gjennomsnitt spiser
12 liter is i året?

TINE Partner Industri er Norges største
leverandør av meieribaserte ingredienser
til næringsmiddelindustrien. Vi gir kundene
våre det beste fra naturen.
Melk er et av våre viktigste næringsmidler
og utgangspunkt for et stort antall
produkter. Vi tar melken fra hverandre
og setter sammen ingredienser med god
funksjonalitet og høy næringsverdi. Vi er
stolte av å levere de edleste og beste
råvarene til norsk iskremproduksjon.

www.tine.no/partnerindustri

Tradisjon og innovasjon
Hos Diplom-Is forsøker vi hele tiden å finne den riktige
balansen. Det er mye kultur og tradisjon i våre kjente
merkevarer, og vi vet hvor viktig det er at yndlings
iskremen smaker akkurat slik som den gjorde da vi var
små. Med en historie som strekker seg nesten 100 år
tilbake, har vi ansvar for mange minner!
Innovasjon er en stor del av utviklingsarbeidet vårt, og
mulighetene er mange. Vi setter sammen nye smaker,
nye farger og nye design for å skape fantastiske
opplevelser – og forhåpentligvis nye klassikere.

Vår markeds- og produktutviklingsavdeling jobber hele
tiden med nye produkter, så vi beholder vår posisjon
som både tradisjons- og innovasjonsbærer.
Hos oss kan du være med på å utvikle
fremtidens smaker.

Visste du at det tredje
ordet barn lærer å si etter
«mamma» og «pappa»
ofte er «is»?

Noen prøver å være best i alt. Vi har valgt å spesialisere oss på det vi er virkelig god på.
Vår programvare har som ambisjon å dekke det meste av funksjonalitet for butikkdrift og kjedestyring.
Men det vi er aller best på er knyttet til drift, logistikk, økonomi og IT for kjeder av butikker.
Vi har erfaring fra medlemseide kjeder, franchise, kjeder med kun sentraleide butikker og kombinasjoner av disse.

Definit AS er en rendyrket utvikler og leverandør av programvare til kjeder innen faghandel.

www.definit.no

I 2018 ble vår
Wanted Peanut Butter Cups
kåret til verdens
beste is på International
Ice Cream Consortium!

Optimer/planlegg i SPIDER

ERP/TMS
Driftssystem

Planer

Ordre

SPIDER gir:
• 5-10% innsparing
• Færre lastebiler
• Lavere CO2 utslipp
• Oversikt og kontroll
• Enkelt å bruke

info@spidersolutions.no • www.spidersolutions.no

Bli med
på laget!
Det skal være gøy å gå på jobb med spennende
arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø.
Hos Diplom-Is jobber vi aktivt for å sikre et godt sosialt
miljø. Her skal du trives og vokse. I alle våre stillinger
får du varierte arbeidsoppgaver, og du får tillit og
ansvar og gode muligheter for faglig utvikling. Vi er
godkjent lærlingbedrift og ønsker å gi våre lærlinger en
god start på et aktivt yrkesliv.
Hos oss har vi fokus på kompetanseutvikling, vi tilbyr
hospitering og benytter læringsmodellen 70:20:10. 
Som medarbeider er det opp til deg hvor langt du vil nå!

• Vi ønsker at du skal være nysgjerrig og finne gode 		
løsninger som gjør at vi møter kunden og forbrukerens
ønsker og behov.
• Vi ønsker at du er modig og våger å prøve ut nye
løsninger.
• Vi ønsker at du er raus og at du er med på å spille 		
andre gode og strekker deg slik at vi når våre 		
felles mål.
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Lexit Group er stolt
leverandør av etiketter og
blekkstråleskrivere til Diplom-Is!

ER

I

- GODE
NG

RE

- ERFAR

Vi ønsker oss medarbeidere med gode holdninger som
kan og vil etterleve våre verdier:
Nysgjerrig – Modig – Raus.
Disse verdiene fi
 nner du igjen i alt vi gjør, og de er vårt
kompass i arbeidshverdagen.

LEXIT GROUP NORWAY AS
Telefon: +47 63 98 40 80
www.lexit.no

- KVALIT

Vi blir hele
tiden bedre
For at Diplom-Is kan bli bedre, må vi
legge til rette for at våre medarbeidere
utvikler potensialet sitt.
Hos oss satser vi på kompetansebygging
uansett hvilken stilling du jobber i.
Vi tilbyr bl. a. fagbrev og lederskole.

“Vi jobber med
fantastiske
produkter som hele
Norge elsker“
Morten
KAM

Utvikling, produksjon og distribusjon
av hele Norges iskrem krever folk med
ulike utdanninger og bakgrunn.
Våre medarbeidere har bakgrunn fra
bl.a. videregående skole, fagbrev og
master.

“Det er spennende
å jobbe i Diplom-Is“

“Diplom-Is er kjent
i hele Norge“

Heidi
HR Manager

Christine
Sjef produksjon, analyse og
inngående logistikk

Profesjonell kjøl og frys
Vibocold Plug-In Norge AS
✆ 91 00 11 22

www.plug-in.no
facebook.com/pluginnorge

Vi sprer
glede!
Alle i Diplom-Is jobber frem mot
samme resultat: Det gode produktet.
Hele Norges iskrem.
Det handler om smaker og det handler
om opplevelser. Norsk fløte, norske
jordbær, sommer, kos, dessert, milkshakes, sauser og strøssler.
Vi lager fløteis, vegansk is, is uten
tilsatt sukker, is med masse digg oppi,
fruktis og saftis.
Det er et stort spenn i produktene
våre, og vi er klare til å lage enda flere
suksesser.

Visste du at Lollipop fikk
navnet etter at sangen
«My boy Lollipop» ble spilt
på radioen da tidligere
direktør Skjetne kjørte
hjem fra jobb?

Vil du være
med på reisen?

Thermo King Norge AS har vært forhandler av
Thermo King produkter i Norge siden 1965. Det gjør
oss til en av Europas lengst praktiserende Thermo
King forhandlere. Thermo King Norge har 46 ansatte
landet rundt, i tillegg kommer våre servicepartnere
som er lokalisert fra Kristiansand i sør til Alta i nord.

Thermo King Norge er i Europa en ledende
leverandør av Kryogene (Næringsmiddel CO2) kjøl/
fryse distribusjonsanlegg. Mer enn 650 kryogene
anlegg er levert av oss. Thermo King Norge er stolt av
å levere det ypperste innenfor miljøvennlige anlegg
(nullutslipp).

Thermo King Norge søker til enhver tid å være i
forkant gjennom å diskutere med kunden for på den
måten å dekke kundenes behov og se til ivaretakelse
av eksisterende lovkrav.

Vi skal være innovative og ha de beste og mest
miljøeffektive løsninger.

Dette gjenspeiles i leveringene til Diplom-Is,
bestående av Thermo King 1 & 2 temperatursoner
aggregater med høye kapasiteter og lavt støynivå,
samt data kommunikasjon for temperatur overvåking, nedlastning av bil data, fartsskriver og sjåførkort
med kontroll av «kjøre og hviletid», alt innenfor en og
samme plattform.

Vi forhandler Frigoblock helelektriske generatordrevne anlegg for bil, tilhenger og semitrailer, samt
Hybrid Thermo King trailer aggregater.
Thermo King Norge AS er opptatt av å yte god service,
tilgjengelig når kunden trenger oss med sertifiserte
teknikere, god delelagerdekning og kompetanse.

Vi leverer total løsninger tilpasset våre kunders behov
og er tilgjengelig 24/7 med godt landsdekkende
service nettverk.

Tlf. +47 23 14 20 19
E-post: post@thermoking.no
Alfaset, 3. Industrivei 6, 0668 Oslo

Jobb hos oss
Vår ambisjon er å være bransjens mest solide
og nyskapende merkevareselskap. Vi kan by på
mange spennende og utfordrende jobber på alle
nivåer innenfor produktutvikling, marketing, salg,
innkjøp, produksjon, logistikk, økonomi, kvalitet
og HR.
Diplom-Is er til stede i hele landet og har rundt
500 medarbeidere fordelt på hovedkontor, fabrikk
og seks lokale avdelinger.
Vi har engasjerte medarbeidere som legger stor
vekt på å skape et positivt arbeidsmiljø. Jobber
du hos oss får du muligheter til å ta ansvar.
Vi satser på utviklingstiltak for våre medarbeidere
og ledere.
I tillegg til ulike kurs og programmer i egen regi,
tilbyr vi også deltakelse i utviklingsprogram
i regi av TINE SA. Den viktigste arenaen for
kompetanseutvikling ligger i hverdagen. I nært
samarbeid med kolleger og ledere bygger vi en
kultur som er preget av læring og forbedring.
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Din ledende leverandør av
iskremtilbehør i Skandinavia.
www.nicice.no

• Bedriftshelsetjeneste
• Helseforsikring
• Treningsrom
• Røykfri

bedrift
• Gratis is og frukt på jobben
• Kick off-samling
med alle
medarbeidere

HMS
Liv og helse går alltid først! Vi har tydelige
HMS-mål og fokus på HMS i hverdagen, og
jobber systematisk med HMS-tiltak. Avvik
registreres og følges nøye opp.
HMS er på agendaen på alle møter. For oss er
det viktig at alle medarbeidere trives og har lyst
til å komme på jobb. Vi gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert år. Verneombud
samles jevnlig for å utveksle erfaringer.
Alle medarbeidere skal reise hjem like hele og
raske som da de kom på jobb – hver dag!

Fokus på
fremtiden

Bærekraft
Vi tar miljø- og samfunnsansvar på alvor. Diplom-Is jobber for å møte
FNs bærekraftsmål og har utarbeidet egen b
 ærekraftstrategi.

Visste du at Diplom-Is ...?
… er Miljøfyrtårn og Trygg Mat-sertifisert
… bruker overskuddsvarme fra produksjonen til
oppvarming av våre lokaler
… har eget renseanlegg
… reduserer svinn gjennom riktig utnyttelse av
råvarene våre
... fokuserer på ruteoptimalisering og
miljøvennlig kjøreatferd

Leverandør av kartongemballasje

www.eskefabrikken.com

… benytter mest mulig kortreiste råvarer, som norsk 		
fløte og norske jordbær
… har stort mangfold med ulike nasjonaliteter, aldre, 		
kjønn og bakgrunn blant våre medarbeidere, samt 		
høy kvinneandel i ledelsen
… jobber for å redusere CO2-utslipp og har en
ambisjon om å gå over til flere biogass og
el-lastebiler

Hovedkontor Diplom-Is AS
Brennaveien 10, 1481 Hagan
Postadresse: Postboks 23, 1483 Hagan
Telefon: +47 02001 / 51 37 16 04 - E-post: firmapost@diplom-is.no

Diplom-Is avdelinger:
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