
Tirsdag den 28. september kl. 13:00-17:00

Blue Water Dokken, Gl. Vardevej 82, 6700 Esbjerg

Inspiration til din fremtidige karriere

KARRIEREMESSE  
ESBJERG



KARRIEREMESSE  
ESBJERG 
 – start karrierevejen her

PARKERING
I forbindelse med arrangementet, henstiller vi til, at man  
parkerer på de områder, der er markeret med et  

Det er naturligvis GRATIS at deltage på  
messen – tilmeld dig gerne via  
 www.karrieremesseesbjerg.dk

VI GIVER ET LIFT
Bussen kører dig lige til døren og 
retur igen. Se mere på side 7.
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Business Esbjerg 
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+45 75 12 37 44
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På messen kan du møde mere end 50 forskel-
lige virksomheder, der alle glæder sig til at 
møde dig og fortælle mere om de mange kar-
rieremuligheder i området. 

EN BY MED MULIGHEDER
Esbjerg er en by med internationalt oriente-
rede virksomheder. Det er et driftigt sted med 

spændende karrieremuligheder for dig og din 
partner. 

Vi hjælper dig gerne i gang, og der er gode 
muligheder for en kort karrieresti i en af byens 
mange private eller offentlige virksomheder.

Måske du endda finder dit perfekte match 
og scorer drømmejobbet, ligesom flere af de 
tidligere års deltagere? 

ER DU KLAR TIL AT MØDE  
SPÆNDENDE VIRKSOMHEDER?
Velkommen til Sydjyllands største event  
for karriere-speeddating: Karrieremesse Esbjerg!
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55% af de deltagende virksomheder fortæller 
at de har ansat en kandidat, som de netop 
mødte første gang på Karrieremesse Esbjerg, 
så messen er et godt udgangspunkt for en god 
efterfølgende snak. 

Ønsker du gode råd til hvordan du kan tilgå 
virksomheder, så besøg vores Karrierecafé, 
hvor karriererådgivere står klar til at hjælpe 
dig.  

FÅ FINTUNET CV’ET
Hvis ikke du allerede har fået finpudset CV’et 
og skiftet billedet på din LinkedIn-profil, er der 
også hjælp at hente til den del her på messen. 
Og får du brug for at smøre stemmebåndet 
mellem de mange samtaler, giver vi en kop 
kaffe! 

Rigtig god jagt!
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REGISTRER DIG SELV  
OG SPRING KØEN OVER!
Du har mulighed for at  registrere dig 
selv på    www. karrieremesseesbjerg.dk 
for at komme hurtigere ind og møde 
virksomhederne.

Du springer registreringskøen over  
og går direkte til scan af din billet.

VIND BIOGRAF
BILLETTER

Vi trækker lod om biograf billetter blandt 
alle de, der har registreret sig inden  

den 24. september kl. 12.00.

Vinderen får direkte besked.
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1. Gå ind på KarrieremesseEsbjerg.dk  
Klik på “Tilmeld dig”.

2. Tilmeld 
Udfyld formularen

4. Medbring billet 
Tjek ind og brug billetten som navneskilt

3. Print billet 
Billetten bruges som navneskilt på dagen



VI GIVER ET LIFT TIL MESSEN
Bor eller studerer du udenfor Esbjerg, er du velkommen på en af 
 vores busser til  Karrieremesse  Esbjerg – ganske gratis.

Når du registrerer dig til messen, har du mulighed for 
at tilknytte transport – du vælger blot den afgang, der 
passer dig bedst.  Busserne kører retur ca. 17.15. 

Tilmelding på www.karrieremesseesbjerg.dk

* Endeligt mødested sendes pr. mail efter tilmelding

KØREPLAN

ODENSE
kl. 11.00 fra  SDU* 

FREDERICIA
kl. 12.00 fra  Fredericia   
Maskin mesterskole*

VEJLE
kl. 11.45 fra  
Erhvervs akademi Lillebælt*

KOLDING
kl. 12.30 fra SDU*

SØNDERBORG
kl. 11.00 fra SDU*

HADERSLEV
kl. 12.00 fra UCSyd*

Sponsoreret af 
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GODE RÅD FØR MESSEN
Karrieremesse Esbjerg er en god anledning til at skabe netværk med virk-
somhederne, og måske få øvet dig lidt inden en reel jobsamtale. Ligesom du 
ville forberede dig godt til en jobsamtale, så bør du også forberede dig til 
messen.

KORTLÆG DINE 
 KOMPETENCER
Sæt dig ind i hvilke kompetencer 
du har indenfor dit fagområde. 

På messebogens flap kan du 
udfylde dit fagområde, og på 
virksomhedernes profil kan du se 
hvilke fagområder de søger. 

TÆNK UD AF BOKSEN
Tænk på, at selv om en virksom-
hed måske arbejder indenfor 
energi, så har de også støtte-
funktioner, der arbejder med HR, 
marketing, økonomi mm.

ELEVATORTALEN
•  2 minutters salgstale om 

dig selv
•  Hvem er du, og hvad kan 

du hjælpe med?
•  Brug 3-4 nøgleord som 

modtageren kan huske dig på
•  Hvilken værdi kan du tilføre virksomheden? 

Hvad er du god til? Hvad er dine kompetencer?
•  Fortæl om din uddannelse
•  Hvor kan du se dig henne jobmæssigt?

FORBERED SPØRGSMÅL
Virksomhederne vil helst tale med kandidater,  
der er forberedte og nysgerrige.  
Læs om virksomhederne 
her i messe bogen og brug 
gerne også virksomheder-
nes hjemme side til at få 
yderligere information.

TIPS FØR MESSEN
• Tilmeld dig messen

•  Forbered spørgsmål til  
virksomhederne

• Søg informationer

• Øv dig på din elevatortale
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STARTUP ESBJERG
Kom og mød spændende iværksættervirksomheder

Kom og mød spændende Start-ups, der søger 
studerende til praktik, projektsamarbejde og 
studiejob. 

På vores stand kan du møde flere ”unge” 
virksomheder, der søger samarbejde med 
studerende i forhold til praktik, projektsamar-
bejde og studiejob. Måske kan du også skabe i 
drømmejobbet i et af virksomhederne?

IVÆRKSÆTTERI SOM KARRIEREVEJ?
Har du nogensinde tænk på at skabe dit eget 
job i egen virksomhed, eller måske sammen 
med en anden? Hvis ja, eller måske, så har vi al 
den hjælp du har brug for. 

I iværksætterhuset Riggen, har vi masser af 
hjælp og aktiviteter til dig, der gerne vil være 
iværksætter. Det er muligt at få hjælp til spar-
ring omkring din idé, rådgivning af advokat, 
revisor mfl., samt events og forløb med andre 
iværksættere - alt sammen gratis for dig, der 
er iværksætter. 

Mød os på standen og hør mere om dine 
muligheder. 

IVÆRKSÆTTER UNDER STUDIET?
Kom og hør om hvordan det er at være iværk-
sætter under og efter studiet. Her vil du møde 
studerende, der selv har startet virksomhed 
under uddannelse og drage nytte af deres 
erfaringer, og du kan tale med iværksætter-
konsulenter, der kan hjælpe dig godt på vej.  

I mange uddannelser har du mulighed for 
at komme i praktik i egen virksomhed, og I 
Esbjerg har vi, med Student Start-up Esbjerg, 

også fysiske lokaler, hvor din virksomhed kan 
holde til, mens du studerer. 

Hos Iværksætterhuset Riggen kan du: 

• Deltage i vores iværksættercafé
•  Møde andre iværksættere til 

 netværksmøder
• Få gratis rådgivning hos advokat  

og revisor
• Få sparring til din idé og forretnings-

udvikling
• Deltage i iværksætterkursus
• Deltage i How-to arrangementer
• Få tilknyttet en mentor
• Benytte en af vores flyverpladser
•  Få tildelt en fast arbejdsplads i et 

 inspirerende miljø
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KL. 13.30-14.15

BRUG VIDEO  
I DIN JOB SØGNING
Video er et effektivt og prisvenligt værktøj, 
som vi kan bruge til at markedsføre os selv og 
vores kompetencer med.

Det unikke ved at lave en video ansøgning er, 
at arbejdsgiveren får lov at møde ansøger, og 
danne sig et indtryk på forhånd. Det sparer tid 
for både ansøger og arbejdsplads.

Oplægget giver dig konkret inspiration til 
hvordan du forbereder og optager din ansøg-
ningsvideo. 

KL. 14.30-15.15

STYRK DIN LINKEDIN
PROFIL  I JOBJAGTEN

På 45 minutter giver Kasper Hundebøl 
Hamann gode råd til at tilpasse din personlige 
LinkedIn profil, så du som nyuddannet er 
klædt på til at netværke og søge job.

Du får en række gode råd, så du kan gå direkte 
hjem og justere din LinkedIn-profil.

Catherina Boserup er underviser i video og er tidligere 
videojournalist på Jyllands-Posten . 

Hun er desuden  PR- og imagespecialist. Hun medietræ-
ner direktører landet over i sin virksomhed Boserup PR

Kasper Hundebøl Hamann arbejder både strategisk og 
helt lavpraktisk med de sociale medier i det esbjergensi-
ske firma Hundebøl Hamann ApS.

Kasper er en erfaren underviser og har gennem de 
sidste 21 år arbejdet i web- og reklamebranchen. Han 
rådgiver dagligt kunderne om, hvad der skaber synlig-
hed og målbar effekt på de sociale medier.

PROGRAM
Der afholdes flere foredrag i løbet af dagen, som giver dig gode råd,  
når der skal søges job. Foredragene afholdes i lokale 1.

BUSKØRSEL 
Busserne kører mod  Esbjerg  
– ganske gratis for dig. 

Læs mere på side 7.

FOTOGRAFERING
Kom og bliv fotograferet gratis,  
du modtager billedet pr. mail  
inden 3 uger efter messen. 

Læs mere på side 13 .
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Chefkonsulent Karen S. Raaschou fra Konsulent-
huset Ballisager har samlet 9 gode råd til dig

KL. 15.30-16.15

9 GODE RÅD TIL  
JOBSAMTALEN
“Jeg skal bare komme til jobsamtalen. Så 
skal jeg nok få det job”. Det er en sæt-
ning, vi desværre har hørt en del gange.

Forberedelse til jobsamtalen er en over-
set disciplin, og det kan blive afgørende, 
når virksomheden skal beslutte sig for 
at ansætte kandidat A eller B.

Ved du, hvad du svarer på samtalens 
sværeste spørgsmål? Hvordan du forbe-
reder dig optimalt? Hvordan du viser din 
motivation?

MØD VIRKSOMHEDERNE
Kom og mød virksomhederne på deres  
stand. Her i messebogen kan du læse mere  
om virksomhederne.

LOUNGE OMRÅDE
Kom og slap af i sofaen og få en  
kop kaffe eller cappuccino 
 – det er naturligvis gratis.

Læs mere på side 12.
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”LOUNGE”
Vi ved det…. Det at være på messe kan 
være hårdt og der er mange ting, der 
skal bearbejdes. 

Derfor er du velkommen i vores 
messe-”lounge”, hvor du kan slappe af, 
planlægge hvilken virksomhed du skal 
tale med næste gang, tale med andre 
messedeltagere mm., samtidig med at 
du nyder en kaffe, kakao eller cappuc-
cino – på vores regning, naturligvis.

KARRIERECAFÉ
Velkommen til seriøs rådgivning og afslapning i loungen.  
På Karrieremesse Esbjerg har vi afsat et helt område,  
hvor du og din jobsøgning er i centrum.

Kaffevognen er sponsoreret af 
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JOBOPSLAG
I café-området finder du job-opslag fra 
både deltagende, og ikke-deltagende 
virksomheder, så her er der også mulig-
hed for at finde drømmejobbet. Her vil 
du finde job til nyuddannede, fuldtids-
stillinger, studiejob,  praktikforløb mm.

KARRIERERÅDGIVNING  
OG CVTJEK
I karrierecaféen kan du tale med  
en karriererådgiver og få et gratis tjek 
af dit CV. 

FOTOGRAFERING
Et godt foto på dit CV og LinkedIn-profil efterlader et godt og  professionelt indtryk.  
Derfor står der på reposet en fotograf klar til at tage et portræt billede, du kan bruge i dit 
CV og din  LinkedIn-profil. 

Det er gratis, og du modtager billedet pr. mail inden 3 uger efter messen. 

Fotografen står der hele dagen – kig forbi.
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* kilde Rekrutteringsanalysen 2017, Ballisager samt IDA

HVAD SER 
VIRKSOMHEDERNE PÅ?*

Som ansøger kan det være rart at vide, hvad der betyder noget for 
 virksomhederne og hvad de ser på når de modtager ansøgninger.  
Herunder kan du finde fun facts, som du måske kan bruge til din fordel.

1 MINUT 
 bruger arbejds giveren 
maks. på din  ansøgning 

i første  sorteringsrunde

52  
ansøgninger  

modtager virksomhederne  
i gennemsnit til hver stilling
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Virksomhederne 
fortrækker et CV på  

maks. 3 sider

Brug en skrifttype, 
der kan læses og viser 

seriøsitet

Tjek din mailadresse  
– er den professionel, eller har du 

stadig sødtøs13@gmail.com?

1 ud af 6  
ansætter en kandidat 

med en anden profil 
end de søgte i opslaget

7 ud af 10  
foretrækker en ansøgning på maks. 1 side
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TYPISKE FEJL I ANSØGNINGERNE

36% bemærker  
aldrig  ansøgerens  

eksamens bevis eller  
karakter før første samtale

27% af virksomheder  
mener at en kort video  

kan erstatte en  
traditionel ansøgning

60% ser   
på eksempler på 
 tidligere arbejde

ÅBENLYSE STAVEFEJL
Rigtig mange ansøgninger og CV 
indeholder stavefejl. Få nu læst 
din ansøgning godt igennem – også 
gerne af andre – især forkerte nu-
tids r’er skærer mange i øjnene.

TELEFONNUMMER
Det lyder simpelt, men 
mange glemmer at få det 
skrevet i ansøgningen – 
skriv gerne dine kontakt-
oplysninger i fod noten af 
dokumentet, så står det på 
alle siderne og er nemme 
at finde for modtageren.

SAMMENHÆNG MELLEM OPSLAG OG ANSØGNING
Tilpas din ansøgning til opslaget – og det samme med dit CV. Alt efter 
hvilken stilling du søger, kan det være forskellige kompetencer du skal 
trække frem. Standardansøgninger giver et dårligt indtryk og kan hur-
tigt komme til at virke meget overfladisk og viser måske ikke, hvem du 
er som person og hvorfor du brænder for netop dette job.

SØG GENNEM DE RIGTIGE KANALER
Hvis der er et link, hvorigennem du kan søge 
stillingen, så sørg for at gøre dette. Søg 
stillingen på den måde, der er angivet. 
Lad være med at sende ansøgningen 
og CV’et direkte til lederen, HR-
afdelingen, den administre-
rende direktør, en bekendt i 
virksom heden eller andre.

VEDHÆFTNINGER
Skriver du, at du har vedlagt CV mm, 
så husk at vedlægge det.
Mange glemmer det i 
skyndingen og det giver 
ikke det bedste indtryk.
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STIL SPØRGSMÅL
Vis virksomhederne at du er forberedt 
ved at spørge ind til virksomheden og 
hvilke profiler de bruger hos dem.

Husk at det måske ikke kun er de op-
lagte virksomheder, der er interessante. 
Udfordrer dig selv,  og besøg nogle 
virksom heder som du ikke kender i 
forvejen – måske har de drømme jobbet 
til dig!

GODE RÅD PÅ OG 
EFTER MESSEN
Brug messen som en inspirationskilde til din kommende karriere,  
og benyt muligheden for at stille spørgsmål og måske tale med  
en kommende kollega.

På mange af messestandene vil du 
møde nogle af virksomhedernes medar-
bejdere, der har kendskab til virksomhe-
den, måske også som nyuddannet. De vil 
kunne fortælle dig lidt om hverdagen i 
virksomheden og kan sætte sig godt ind 
i din situation.

På andre stande vil der måske kun være 
repræsentanter fra virksomhedernes 
HR-afdelinger. De kan også fortælle dig 
om ovenstående, samt rekrutterings-
processen, hvilke ledige stillinger de 
har og måske får, og give dig gode råd 
til, hvad de kigger efter hos kandidater 
hos dem.
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SKRIV NED
Noter hvad du snakker med virksomhe-
derne om. Det viser en seriøsitet over-
for virksomhederne og hjælper dig selv 
senere. Brug messebogen og dine noter 
som opslagsværk, når du senere søger 
stillinger, eller måske sender uopfordret 
ansøgning.

BESØG KARRIERECAFÉEN
Besøg karrierecaféen og få et indblik i 
hvad der er af aktuelle stillinger.  Her har 
du også mulighed for at få gennemgået 
dit CV og få taget et foto.

FØLG OP OG VÆR AKTIV
Har du lavet aftaler på messen?   
Så husk at følg op så længe du stadig   
er i deres erindring.

TIPS PÅ MESSEN
•  Se messen som en uforpligtende jobsamtale  

– førstehåndsindtrykket gælder også her,  
så klæd dig pænt på og smil.

• Få taget et billede til dit CV

• Stil spørgsmål

• Besøg karrierecaféen

17



Han drømte om at blive politimand. Senere 
blev han skibums i Østrig og siden udsendt som 
soldat i Kosovo og Afghanistan. Karrieren som 
advokat var med hans egne ord oprindeligt ikke 
det helt store kald, da han i sin tid bestemte sig 
for at prøve kræfter med juraen. Det ændrede 
sig dog hurtigt, da han fik taget hul på uddan-
nelsen.      

”Jeg havde egentligt søgt ind til politiet, men 
kom ikke ind pga. en knæskade. Så stod jeg der 
og tænkte over, hvad jeg så skulle bruge på mit 
liv på. Jeg havde altid haft nemt ved skolen og 
havde derfor en fin eksamen, så jeg tænkte, at 
jeg da kunne prøve jura. Og selvom det ikke var 
det helt store kald, fandt jeg ret hurtigt ud af, at 
det var sindssygt interessant. Det er jo meget 
mere end blot tunge bøger og paragraffer. 
Meget af det er jo retspraksis, hvor det er fort-
ællinger om, hvad der er sket i et menneskes liv. 
Det er enormt spændende at komme i retten, 
fremlægge sagerne, afhøre vidner og proce-
dere for dommeren,” forklarer chefadvokaten 
om kærligheden til juraen, som i 2001 fik ham 
væk fra fødebyen Esbjerg og ind på jurastudiet 
på Aarhus Universitet.

RYKKEDE OP I  
ADVOKATVERDENS SUPERLIGA
Samme kærlighed til faget skulle dog få år se-
nere føre ham tilbage til Esbjerg. Da han i 2007 
næsten var færdig med studiet og skulle til at 

skrive speciale, så han nemlig en opslået stilling 
som jurist i Det Faglige Hus, som fangede hans 
interesse. Han fik jobbet og siden er det gået 
med hastige skridt for hans karriere.

”Jeg arbejdede her ét år, inden jeg blev fuldmæg-
tig og i 2011 fik jeg min bestalling som advokat. 
Derfra gik det stærkt, da jeg fik møderet for 
Landsretten året efter og blev chefadvokat i 
2016 med ansvar for ansvar for et team på 11 
advokater og fuldmægtige. Siden opnåede jeg 
møderet for Højesteret i 2017 og året efter 
blev jeg chef for forbundets Social Team og 
Team Arbejdsskade med 29 socialrådgivere 
og arbejdsskadekonsulenter,” fortæller Martin 
Bondesen.

Han peger især på møderetten for Højesteret 
som et karrieremæssigt højdepunkt, da man 
dermed træder ind i advokatverdens Superliga 
og har papir på, at man nu kan følge sine klienter 
hele vejen gennem retssystemet.

”Det var noget, der har stået på min tjekliste, 
siden jeg kom i gang med advokatuddannelsen. 
Jeg havde et mål om at sætte mine ben i Højeste-
ret, da det er det ypperste som advokat. Hele 
setuppet og oplevelsen, hvor man træder ind i 
det store advokatværelse med mange meter til 
loftet og mærker det historiske vingesus, inden 
man ydmygt står overfor fem af landets skarpe-
ste juridiske hjerner, er fed og ærefrygtindgy-
dende,” forklarer chefadvokaten om milepælen.

FRA NYUDDANNET JURIST 
TIL CHEFADVOKAT PÅ TI ÅR
Da Martin Bondesen i 2007 afsluttede jurastudiet, vendte han tilbage til 
fødebyen og et job som jurist hos Det Faglige Hus. Siden har hans karriere 
udviklet sig med samme eksplosive hast som Det Faglige Hus’ medlemstal. 
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FRA 50.000 TIL 159.000 MEDLEMMER
Det er ikke kun Martin Bondesens karriere, der 
har haft fart på de seneste 13 år. Også hans 
arbejdsplads Det Faglige Hus har gennemgået 
en kolossal udvikling i løbet af årene.

”Da jeg startede, havde vi omkring 50.000 
medlemmer. I dag har vi rundet 159.000 
medlemmer og er 410 ansatte. Selvom vi er 
vokset meget, er det stadig en god arbejds-
plads, hvor der er fleksibilitet og god plads til 
os medarbejdere. Vi har ret flad struktur, så 
der ikke er langt fra den menige medarbejder 
til direktionen, og selvom vi selvfølgelig har et 
hierarki, har vi folk, der bare går ind og snakker 
med Johnny (red. stifteren og landsformanden 
for Det Faglige Hus, Johnny Nim). Her bliver lyt-
tet til medarbejderne, så hvis man har en god 
idé, sidder vi det ikke overhørig,” lyder det fra 
chefadvokaten, som også ser fagforeningen 
som et godt sted at kickstarte sin karriere.

”Jeg kan helt klart anbefale at begynde sin kar-
riere hos os. Her har kan du komme langt, det 

er jeg selv et godt eksempel på. Jeg startede 
som jurist og var chef få år senere. Der er helt 
sikker noget længere op ad karrierestigen i 
eksempelvis Aarhus og København, men her 
får du chancen og der er også gode muligheder 
for at udvikle sig her i organisationen,” fortæl-
ler Martin Bondesen.

PRIVAT
45 år, delefar til to drenge på ni og 11 år og 
en datter på 13 år.

Er født og opvokset i Gjesing, bor i dag i hus 
på Frihedsvejs tæt ved Sydvestjysk Sygehus.

Når han har fri, bruger han og børnene byens 
mange tilbud som Tobakken, Musikhuset, 
GAME Streetmekka, BROEN og Hovedbib-
lioteket

Sætter derudover stor pris på Esbjergs 
Idrætsparks mange flotte faciliteter samt 
områdets unikke naturoplevelser på bl.a. 
Fanø.

19



Dialekten er ikke til at tage fejl af. Som barn af 
den Københavnske stenbro og selvudnævnt 
baggårdskat har Alexia Jacobsen geografisk 
– og mentalt – flyttet sig så langt fra øst til 
vest, som man næsten kan i dette land. Og at 
den eventyrlystne civilingeniør, hendes mand 
Morten og datteren Alva for halvandet år siden 
skulle sætte kursen mod Esbjerg, var bestemt 
heller ikke til at forudse.

De forgange 15 år havde parret nemlig været 
vidt omkring i ind- og udland med uddannelses- 
og arbejdsmæssige afstikkere til så forskellige 
destinationer som bl.a. Aalborg, USA, Kina, 
Papua Ny Guinea og Aarhus. Selvom Alexia og 
hendes mand altså er et berejst par, var det al-
ligevel lidt af en overvindelse, da de for næsten 
to år stod på tærsklen til et nyt eventyr i det 
vestjyske.

– Jeg tænkte, om jeg nu ville være længere væk 
fra det hele og mere isoleret. Jeg kendte intet 
til Esbjerg dengang og havde nok en idé om, at 
der var lidt stille og at det ville blive en hverdag 
uden særligt meget liv, forklarer hun videre om 
sit forhåndskendskab til byen.

FIK HURTIGT ETABLERET NETVÆRK
Heldigvis blev alle Alexias bekymringer hurtigt 
gjort til skamme. Familien lejede et hus i 
Hjerting, hvor de har boet siden juni 2019, og 
de er i dag lykkelige for deres beslutning om at 
rykke vestpå.

– Vi har nu boet her i lidt mere end ét år og er 
blevet meget glade for at bo i Hjerting. Jeg er 
blevet positivt overrasket over, at her er så 
meget historie, liv og atmosfære. Én af de ting, 
jeg var mest bekymret for ved at bo i hus og 
komme væk fra byen, var jo, at der ikke rigtig 
skete noget. Men jeg har slet ikke savnet liv. 
Tværtimod er der så meget liv og hygge herude, 
forklarer hun og peger på særligt én ting, som 
har overrasket hende positivt – naboskabet.

– Det har jeg aldrig oplevet før andre steder. 
Allerede den første uge kom naboerne forbi 
og sagde pænt goddag og velkommen, og her 
bliver der generelt nikket og hilst på hinanden. 
Vi sætter stor pris på lokale fællesskab.

Familien bruger derudover i stor stil den 
omkringliggende natur, hvor især Marbæk 
plantages mange vandreruter bliver flittigt 
benyttet, ligesom også havet er en favorit, som 
familien bruger til kitesurfing og badning.

KULTURÆNDRING  
OG KREATIVE IDEER
Det er ikke kun på hjemmefronten, at Alexia 
har fundet sig godt tilpas i sine nye omgivelser. 
Også jobbet som ’Innovation Lead’ hos Semco 
Maritime på Esbjerg Havn har vist sig at være 
et perfekt match.

– Når jeg skal forklare, hvad jeg arbejder med, 
plejer jeg at sige, at vi leger. Her i vores team 
har vi VR- og AR-briller og masse andet spæn-

”BAGGÅRDSKATTEN” ER 
BLEVET KREATIVT LEGEBARN
Som født og opvokset på Vesterbro, uddannet i Aalborg, siden bosat i Irland, 
USA, Kina, Papua Ny Guinea og Aarhus lå det ikke i kortene, at den 35-årige 
civilingeniør Alexia Jacobsen skulle havne i Esbjerg.
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dende teknologi, og vi starter en masse sjove 
og spændende forløb op hele tiden, der bl.a. 
har til formål at skabe en kulturændring ved 
give vores kolleger mulighed for at udtænke 
innovative og kreative ideer og projekter, der 
kan komme ud over rampen og blive til nye 
produkter og forretningsområder for vores 
kunder, som betyder så meget for os. Det pas-
ser mig rigtig fint at være i sådan et miljø fra 8 
til 16 hver dag, forklarer Alexia om sit arbejde 
og arbejdsplads, som heller ikke ligefrem er et 
gængs kontor.

– Vi arbejder meget her i vores innovationsrum, 
som er et åndehul med forskellige borde, post-
its og tavler, hvor alle i huset kan komme forbi 
og se og være med i, hvad vi laver. Vi forsøger 
at skabe et innovationsåndehul for vores kolle-
ger, hvor de kan komme med spændende ideer 
og projekter, som vi kan arbejde videre med 
sammen med dem og sætte i proces. 

GOD BASE SOM BØRNEFAMILIE
Med en velfungerende hverdag på både 
hjemme- og arbejdsfronten er Alexia og hendes 
familie efterhånden blevet så glade for tilvæ-
relsen i det vestjyske, at de sagtens kan se dem 
selv blive her mange år frem i tiden.

– Jeg ser umiddelbart vores fremtid her. Det 
giver mening at være her, især når vi har børn, 
da det er en god base som børnefamilie og er 
med til at give os nogle gode værdier. Så jeg 
tænker da helt sikkert, at vi bliver hængende 
her, forklarer Alexia.

Hun peger samtidig på, at Esbjerg er et godt 
valg rent karrieremæssigt, da byens erhversliv 
giver mange gode muligheder.

– Her er rigelig mulighed for at skabe en 
god karriere, da der er mange spændende 
opstartsvirksomheder, hvorfor det også er 
et godt afsæt for en videre karriere, hvis man 
flytter hertil. Og så er Esbjerg altså slet ikke 
så langt væk fra det hele, som man tror, lyder 
det et smil fra den velintegrerede vesterbroer 
i Vestjylland.

 
"Jeg er virkelig blevet overrasket over, 
at her er så meget historie, liv  
og atmosfære."

Alexia Jacobsen 
Innovation Lead, Semco Maritime  
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Da Henrik T. Aa. Friis tilbage i 2013 flyttede fra 
en lille by nord for Varde til Odense for at læse 
på SDU, havde han ikke regnet med, at han godt 
syv år senere ville sidde som fuldmægtig hos 
Energistyrelsen i Esbjerg. Dengang var uddan-
nelsen som civilingeniør i energiteknologi nem-
lig helt ny og ubeskrevet, ligesom beslutningen 
om at flytte dele af Energistyrelsen til Esbjerg 
slet ikke var truffet endnu.

I dag har Energistyrelsen godt 90 medarbej-
dere i Esbjerg, som blandt andet varetager 
6000 energimærker, 7 mia. kr. til produktion af 
vedvarende energi og 350 grønne udviklings- 
og demonstrationsprojekter. Og én af dem 
er altså Henrik T. Aa. Friis, som er ovenud 
begejstret over at være en del af det grønne 
kraftcenter.

”Det er næsten for godt til at være sandt, at 
det her er mit første job. At jeg som næsten 
nyuddannet 27-årig sidder med fingeren på 
pulsen og får fingrene helt ned i fremtidens 
teknologier, som er en vigtig del af den grønne 
omstilling og skal være med til at revolutionere 
vores samfund, er helt vildt spændende,” lyder 
det entusiastisk fra Henrik, som siden april 
2019 har været ansat i Det Energiteknologi-
ske Udviklings- og Demonstrationsprogram 
(EUDP), som er en offentlig tilskudsordning, 
der støtter ny teknologi på energiområdet, 
som kan bidrage til at indfri Danmarks målsæt-
ninger inden for energi og klima.

UDLEVER KARRIEREDRØMMEN
Henriks vej til drømmejobbet begyndte alle-
rede i gymnasieårene, da han fik øjnene op for 
energisektoren som den fremtidige karrierevej.

”Jeg har altid vidst, at jeg ville være ingeniør 
eller noget andet teknisk. I slutningen af 
gymnasieårene fik jeg stor interesse for energi 
i det store perspektiv. Dengang var der endnu 
ikke så mange, der tænkte over, hvor vigtigt det 
er for os i vores hverdag,” forklarer Henrik, som 
efter gymnasietiden derfor søgte mod Odense 
og SDU for at udleve drømmen ved at læse til 
civilingeniør i energiteknologi.

Da han nogle år senere var færdiguddannet og 
så jobopslaget hos Energistyrelsen i Esbjerg, 
var han ikke i tvivl om, at dét job ville han have.

”Da jeg så det, tænkte jeg, at det var 100 pct. 
mig. Og det har jeg ikke fortrudt et sekund. Det 
er så fedt at få lov til at udfolde sin faglighed i 
et job, hvor man samtidig kan se, at det nytter 
noget. Her spiller jeg en rolle i den grønne om-
stilling, er med til at gøre en forskel og er invol-
veret i ting, der har indflydelse i hele Danmark 
– og i nogle tilfælde også i resten af verden,” 
forklarer Henrik, der er med til at researche 
og indsamle information, som skal danne 
baggrund for vurderingerne af de ansøgninger, 
man modtager til innovative og bæredygtige 
projekter og teknologier i EUDP-ordningen.

NÆSTEN FOR GODT TIL 
AT VÆRE SANDT
Henrik T. Aa. Friis landede drømmejobbet kort efter at have afsluttet sin ud-
dannelse som civilingeniør på SDU i Odense. 
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Udover de spændende faglige udfordringer 
fremhæver han også Energistyrelsen som en 
god arbejdsplads, hvor der er mulighed for at 
arbejde sammen med kolleger med mange 
forskellige baggrunde, som altid er klar med 
værdifuld sparring og en hjælpende hånd.

TILBAGE TIL VESTJYLLAND
Da Henrik valgte at takke ja til jobbet i Esbjerg, 
var det samtidig et farvel til livet i Odense, 
hvor han havde boet i seks år sammen med sin 
kæreste, som har læst medicin. Det var dog 
langt fra et svært sceneskift for parret.

”Jeg pendlede faktisk det første halvandet år, 
mens min kæreste læste stadig og vi er først 
flyttet permanent hertil her i sommer. Nu kom-
mer vi begge to ikke så langt herfra oprindeligt, 
så jeg kender byen lidt i forvejen, mens jeg også 
har fået et nyt indtryk af den, mens jeg har ar-
bejdet her, da jeg havde en pendlerlejlighed her, 
hvor jeg ofte overnattede,” forklarer Henrik, 
som er flyttet ind i en lægebolig i Skolegade 
sammen med kæresten, der i sin turnus skal 
være et halvt år på Sydvestjysk Sygehus og et 
halvt år på Fanø.

Og netop Fanø er én af de mange ting, Henrik 
og kæresten sætter stor pris på ved området.

”En af de fede ting ved Esbjerg er den fantasti-
ske natur, der er i området. Jeg sætter virkelig 
stor pris på naturen, og det er dejligt at man 
hurtigt kan tage en tur til stranden eller gå 
en tur på havnen og blive blæst igennem af 
vestenvinden, ligesom man bare kan gå ned 
til færgen til Fanø og tage et smut derover. 
Samtidig har Esbjerg meget at byde på med et 
rigt byliv med mange spisesteder og butikker, 
så jeg synes det er en by i udvikling, hvor der er 
sket meget de senere år,” lyder vurderingen.  

 
"Det er så fedt at få lov til at udfolde sin 
faglighed i et job, hvor man samtidig kan 
se, at det nytter noget."

Henrik T. Aa. Friis  
Fuldmægtig, Energistyrelsen i Esbjerg
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2care4 er parallelimporterer af medicin til salg i de nordiske lande samt 
Tyskland, og vi udvikler generisk medicin til salg i de nordiske lande. 2care4 
blev etableret i 2005 og har gennem årene skabt vækst gennem en innova-
tiv tankegang, dedikation og en handlekraftig kultur. 

Nøglen til 2care4's succes ligger i virksomhedens værdier, som har været 
grundstenen i udviklingen fra at være en lille, lokal iværksættervirksomhed 
til at blive en af de store leverandører af lægemidler til de skandinaviske 
markeder.

2care4’s hovedkontor er beliggende i Esbjerg, Danmark med salgskon-
torer i Sverige og Tyskland. Virksomheden beskæftiger mere end 300 
højtuddannede og motiverede medarbejdere, som hver dag kæmper for 
at forsyne kunderne med medicin af høj kvalitet til en reduceret pris, og 
omsætter for knap 1 mia. kroner.

På vores stand kan du komme til at høre mere om virksomheden samt om 
de forskellige jobmuligheder vi tilbyder.

Vi tilbyder bl.a. mulighed for følgende:
• Fuldtidsjob
• Studiejob
• Projektansættelse
• Praktikforløb

Du kan læse meget mere om 2care4 på www.2care4.dk

2care4 is company within parallel trade of medicine for sale in the Nordic countries 
and Germany and development og Generics products for sale in the Nordic countries. 
2care4 was established in 2005 and has through innovative thinking, dedication and 
a power-to-act culture created a fast growth through the years. 

Our succes is founded in the values which are the keystone in the development from a 
small local entrepreneurship to a large supplier of medicine in the Nordic markets. 

2care4's headquarter is in Esbjerg, Denmark with sales offices in Sweden and 
Germany. 2care4 employ more than 300 highly skilled and motivated colleagues, 
who every day fight to supply the customers with original high quality medicine at a 
reduced price.

You can read more about 2care4 at www.2care4.eu

2care4

KONTAKTOPLYSNINGER
2care4 ApS 
Stenhuggervej 12-14 
6710 Esbjerg V

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
+300 medarbejdere

LOKATIONER
Esbjerg, Danmark 
Köln, Tyskland 
Stockholm, Sverige 
Pabianice, Polen 
Oslo, Norge

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

– Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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Imported and generic 
pharmaceuticals  

for the Scandinavian,  
Finnish and German market



ANDRITZ Feed and Biofuel is one of the world's leading suppliers of tech-
nology and services for the animal feed, aqua feed, pet food, and waste and 
biomass industries, and is part of ANDRITZ GROUP.

We offer an extensive line of equipment for the production of high-quality 
feed and biomass products. We pair our equipment with our state-of-the-
art automation solutions to ensure full process traceability. Within the 
biomass industry, our equipment is being used for e.g. production of wood 
and waste pellets.

We have decades of experience designing and building feed and biomass 
plants, including engineering, installation, start-up, and commissioning, 
as well as aftermarket parts and service. This experience has resulted in 
hundreds of successful feed and biomass plants all over the world.

However, ANDRITZ is not just passionate about our machines - we are 
passionate about people, and we have the best in the industry. When you 
choose ANDRITZ Feed and Biofuel, you get a dedicated team of profes-
sionals, who are there with you, every step of the way.

We drive the success of our customers through innovative and quality 
engineering and services, and we form strong and sustainable relationships 
– with a positive impact for key industries and for the planet. The world 
keeps changing, our passion stays the same.

ANDRITZ. Where passion meets career!

Every day, ANDRITZ continues to deliver successful innovative solutions to our 
customers globally. Why are we so successful? Because we are passionate and love 
what we do! We are at the forefront of future engineering technologies, with solutions 
that ensure the success of our clients in key industries that are shaping the future of 
the world we live in. 

We offer you career opportunities within:
•  Professionals and experts 

Passionate about new perspectives for your career? We are too!
•  Students and graduates  

Do you work with high commitment and think out of the box? We can offer 
exciting jobs.

• Apprentices  
Are you interested in technology and machines? Then you are at the right place. 

Start an apprentice training. 

ANDRITZ Feed and Biofuel

KONTAKTOPLYSNINGER
ANDRITZ Feed & Biofuel A/S 
Glentevej 5-7 
6705 Esbjerg Ø 
+45 7216 0300 
job.denmark@andritz.com 
www.andritz.com/ 
feed-and-biofuel-en

ANSATTE I DK/GLOBALT
114/900  
ANDRITZ  (worldwide) 26.950

LOKATIONER
Denmark (HQ), China, Nether-
lands, USA and Slovakia

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

+ Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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ANDRITZ FEED AND BIOFUEL A/S
JOB.DENMARK@ANDRITZ.COM | ANDRITZ.COM/FEED-AND-BIOFUEL-EN
FOLLOW US ON LINKEDIN

WHY JOIN ANDRITZ?

Because of the collective 
passion of its workforce, 
ANDRITZ Feed and Biofuel 
has been a thriving 
organization for over 180 
years.  
 
We develop products and 
services for the markets that 
feed and fuel the world by 
innovating the technology 
that drives the animal feed, 
pet food, aqua feed, and 
biofuel industries. 

 

ANDRITZ is a dynamic and 
empowering organization 
that strives to build 
sustainable value for our 
customers and partners 
today and far into the future.  
 
When you join ANDRITZ, you 
will have an opportunity to 
network with 26,950 industry 
experts from diverse global 
locations who can share an 
endless range of skills. You will 
apply the knowledge you 

have gained in the classroom 
to real work situations. And 
you will build the skills and 
resources you need for your 
own successful future while 
also contributing to ours.

Scan the QR code to visit our 
corporate careers page and 
to view all the opportunities at 
ANDRITZ.

FEED AND BIOFUEL

WHERE PASSION 
MEETS CAREER

JOIN A GLOBAL MARKET LEADER



INDFRI DIT POTENTIALE, UDFOLD DINE KOMPETENCER OG 
UDVIKL DIG BÅDE FAGLIGT OG PERSONLIGT
Som praktikant i Arkil bliver du inddraget i opgaver og er en vigtig del 
projektteamet lige fra første dag, du træder ind ad døren. Du får indsigt i og 
praktisk forståelse for entreprenørbranchen. Vi giver dig medansvar, egne 
opgaver og mulighed for at afprøve dine teoretiske kompetencer og viden 
fra en lang uddannelse, inden virkeligheden for alvor banker på.

I Arkil har vi rammerne og projekterne til at du kan opnå et praktikforløb 
med erfaringer, tyngde og indhold. Men udbyttet af din praktik afhænger af 
dig, din tilgang og lyst til at stikke næsen i nye opgaver. Og for den engage-
rede studerende kan praktikken være første skridt til en karriere i Arkil. 

HVEM ER VI?
Arkil er en dansk familieejet entreprenørvirksomhed, som i 2021 fejrer 
80 års jubilæum. I 80 år er Arkil drevet af solide værdier, med udvikling og 
innovation som en del af virksomhedens DNA og med ledestjernen Kvalitet 
til tiden. Vores kernekompetence er anlægsopgaver, men vi besidder også 
kompetencer indenfor fundering, vandbygning, bro- og betonbyggeri, 
asfalt, miljøteknik m.m.

Medarbejderne er vores vigtigste aktiv, og hver dag definerer og sætter de 
retningen for vores virksomhed og fremtidssikrer Arkil.

WOULD YOU LIKE TO JOIN THE TEAM?
Can you manage the construction of motorways, bridges and railways, while ensuring 
that the work is completed at the agreed time, quality and price?

Arkil carries out a number of large-scale infrastructure projects as turnkey projects. 
We therefore continually strengthen our project organisation by hiring experienced 
project executives and 

APPLY FOR AN INTERNSHIP
We are happy to offer internships to engineering students, as we believe it is impor-
tant for them to test their abilities in a practical setting before they decide which 
industry they would like to work in.

Our employees work with a great deal of independence within their respective 
areas of responsibility, and that is why we only hire individuals who are 

self-starters, take initiative, work well with others.

ARKIL - STÜRUP A/S

KONTAKTOPLYSNINGER
Arkil - Stürup A/S 
Måde Industrivej 17 
6705 Esbjerg Ø

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
1.300/2.000

LOKATIONER
Esbjerg

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

– Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

4
32



I Arkil tager vi ansvar og bidrager til det samfund, vi er en del af – uanset hvor 
vi opererer. Vi anlægger veje, bygger broer, lægger kabler, etablerer havne og 
skaber forbindelse. Vi renser den forurenede jord, bygger kloakker og leverer 
et renere miljø. Vil du udvikle samfundet blandt fagligt dygtige og innovative 
kollegaer - så kom med på holdet.

ARKIL UDVIKLER SAMFUNDET

BETON VEJSERVICE

ASFALT TUNNELERINGVANDBYGNING

ANLÆG MILJØTEKNIK

FUNDERING
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EN VERDEN AF VAND

AQUA-TEKNIK A/S blev grundlagt i 1987 og er i dag førende på 
markedet indenfor vandbehandling i Skandinavien.

Vi tilbyder design, udvikling, projektering og montage af individuelt 
fremstillede vandbehandlingsanlæg og har opbygget en indgående 
erfaring med vandbehandling indenfor områderne:

Svømmefaciliteter, Zoologiske Haver & Akvarier, Akryl Paneler, 
Unikke Projekter, Safety Training Faciliteter, samt Offshore & Indu-
strielle installationer. Se mere på www.aqua-teknik.com.

Aqua-Teknik leverer vandbehandling og udstyr til en lang række pro-
jekter i både ind- og udland med fokus på miljørigtig vandbehandling 
med energibesparende foranstaltninger, kombineret med effektiv 
filtrering og dermed optimal vandkvalitet.

På alle poster i Aqua-Teknik er der mulighed for at udvikle sig, inden-
for alt, hvad der relaterer sig til vores speciale - vand. Dertil kommer 
bassiner og tanke, samt konkurrence- og morskabsudstyr. 

Vores domicil er Det Gamle Sømandshjem på Esbjerg Havn, som er 
base for vores Administration, Salg/Marketing og Projektafdeling, 
der forestår anlægsprojektering og projektledelse. Desuden har vi 
Værksteds- og Lagerfaciliteter på Boven, nær Esbjerg Brygge, hvortil 
både vores interne og eksterne montører er tilknyttet.

AQUA-TEKNIK A/S

KONTAKTOPLYSNINGER
AQUA-TEKNIK A/S 
Adgangsvejen 1 
6700 Esbjerg

+45 75167148 
post@aqua-teknik.com 
www.aqua-teknik.com

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
25/25

LOKATIONER
Esbjerg

MULIGHEDER

– Studiejob

+ Projekt

– Praktik

– Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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Kunne du tænke dig et alsidigt og spændende
arbejde med nogle af Skandinaviens fl otteste og
største svømmefaciliteter og zoologiske haver?

Vi søger medarbejdere – se mere på 
www.AQUA-TEKNIK.com



I Blue Water har vi 1.700 specialiserede medarbejdere indenfor spedition, 
transport, IT, HR, marketing, økonomi og arbejdsmiljø. 

Vi er et af Danmarks mest alsidige transportfirmaer, og vi leverer gods til 
hele verden via vej-, sø- og lufttransporter. På verdensplan har vi flere end 
60 kontorer, og vores hovedkontor ligger i Esbjerg. 

EN GOD ARBEJDSPLADS
Det er vigtigt for Blue Waters fremtidige succes, at vores medarbejdere 
oplever deres arbejdsplads som et godt sted at være. Derfor arbejder vi 
aktivt for at skabe de bedste rammer til alle medarbejdere med fokus på 
den enkeltes trivsel.

Alle Blue Water-kontorer arbejder aktivt for at sikre et positivt arbejds-
miljø, hvor medarbejderne trives - både arbejdsmæssigt og socialt. Team-
work og sammenhold er vigtigt for os. Derfor arrangerer vi sjove oplevelser 
udenfor arbejdstiden. Det kan være alt lige fra spændende foredrag til 
gourmetaftener og sportsturneringer.

Vi fokuserer meget på at uddanne vores medarbejdere. Det betyder, at vi 
udvikler os, og at vi altid kan tilbyde vores kunder den bedste service. 

Blue Water Shipping is a global provider of tailor-made transport and logistics solu-
tions specifically designed to meet our clients' demands and needs. 

No matter what type of cargo and destination, we always add value to our clients' 
supply chain. 

Our own IT developers create modern IT systems which can be integrated with our 
clients' technology. 

More than 1,700 specialised employees from over 60 offices worldwide and a 
comprehensive network of agents and partners makes us flexible and enables us to 
create the best solutions for all challenges. 

KONTAKTOPLYSNINGER
www.bws.net 
+45 79 13 41 44

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
+1.700

LOKATIONER
+60 kontorer i hele verden

Blue Water Shipping

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

+ Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

44
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Unik karriere i 
internationale rammer

Vi har det 
stærkeste hold
Få en hverdag fyldt med med 
spændende udfordringer og gode 
resultater. Blue Water Shipping er 
en virksomhed, der kendetegner 
sig ved vækst, succes og gode 
resultater. Det vil der blive ved 
med at være. Derfor vil vi have de 
bedste medarbejdere i branchen, 
så vi kan stille det stærkeste hold.

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.net

Se mere om virksomheden 
på bws.dk/karriere



EN DEL AF EN BÆREDYGTIG FREMTID
Bramidan blev grundlagt i 1975 som et familieejet foretagende, der 
gennem mere end 40 år er vokset til en international og velkonsolideret 
virksomhed i stadig vækst; i dag en del af Zefyr Invest.

På hovedkontoret i Bramming udvikles og produceres der med idéer fra 
egen udviklingsafdeling og den nyeste robotteknologi både store og små 
balle pressere. Maskinerne til komprimering af emballageaffald sælges 
primært til kunder inden for detailhandel, industrien, lager og logistik samt 
den offentlige sektor.

Med en driftig ledelse, engagerede medarbejdere og et globalt forhandler-
netværk i 45 lande har Bramidan opnået en position som én af de største 
spillere på markedet inden for løsninger til komprimering af pap, plast og 
andre genanvendelige materialer.

HVAD KAN VI TILBYDE DIG 
Bramidan hviler på et solidt værdigrundlag, hvor faglighed, fællesskab og 
læring prioriteres højt i en hverdag, som bærer præg af rummelighed, kort 
fra tanke til handling og en venskabelig kommunikation. 

Vi prioriterer at holde produktionen på dansk jord, og det giver dig en unik 
mulighed for at have en føling med produktet fra start til slut uanset, hvad 
du beskæftiger dig med i organisationen.

Hos os får du muligheden for at folde dine kompetencer ud i praksis med 
 hands-on erfaringer, der kan understøtte din professionelle og personlige 
udvikling.

Bramidan was established in 1975 as a small, family owned company. Today we 
are part of Zefyr Invest and one of Europe's leading suppliers of waste handling 
solutions. We supply balers and compactors for cardboard, plastic and other recy-
clables to customers within retail, industrial companies and storage and logistics. 
Our machines are sold to customers around the world through sales departments in 
Denmark, Holland, Poland, Ireland, the USA and a global network of 45 distributors

KONTAKTOPLYSNINGER
Bramidan A/S 
Industrivej 69 
6740 Bramming

Tlf. 75173266 
www.bramidan.dk

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
+175

LOKATIONER
Danmark, Sverige, Norge, 
Irland, Holland, Polen, USA

Bramidan

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

+ Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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– vil du også være en del af 
vores succes? 
Bramidan er altid på udkig efter kvalifi ce-
rede medarbejdere inden for mekatronik, 
el, mekanik, IoT, økonomi eller Supply 
Chain. Så om du er Ingeniør, Cand.Merc’er 
el. lign. hører vi gerne fra dig. 

Vi er en fagligt stærk organisation, som er 
drevet af at skabe succes for vores kunder. 
Det gør vi gennem udvikling og produktion 
af ballepressere – nogle af de bedste på 
markedet. Ambitionen om at skabe succes 
skinner ligeledes igennem i synet på vores 
medarbejdere. Vi ved, at succes lykkes 
med effektiv ledelse og dedikerede medar-
bejdere. Som alle sigter mod samme mål.  

Dedikerede medarbejdere 
er en del af vores brand

Bramidan A/S   |   Industrivej 69   |   6740 Bramming | Denmark
Tlf. 75 17 32 66   |   bramidan@bramidan.dk   |   www.bramidan.com 

Vi er specialister
i at levere gode kompri   me-
rings løsninger indenfor:
• Pap
• Plastikaffald
•  Andre genanvendelige 

affaldstyper

Lokationer
Egne virksomheder samt 
partnerskaber i:
· DK, NL, PL & US
· NO, SE, FR, DE & IRL

Globalt 
netværk
> 45 forhandlere

Antal medarbejdere
> 175 kolleger

Ejerskab
Oprindeligt familiejet 
og nu en del af Zefyr 
Invest, en gruppe af 
investorer.

Maskiner leveret
Mere en 65 millioner 
maskiner leveret 
over hele verden

Etableret i Danmark



FLYT TIL ESBJERG
Business Esbjerg arbejder for at sætte Esbjerg kommune på landkortet 
som et interessant sted at arbejde, studere og bo.

Ud over at understøtte vækst og udvikling af erhvervslivet, arbejder vi 
med en lang række indsatser, der har til formål at øge kendskabet til, hvad 
området kan tilbyde nye borgere.

Når vi taler med studerende, jobsøgende og erhvervsaktive rundt omkring 
i landet, oplever vi igen og igen, at kendskabet til Esbjerg ofte er meget be-
grænset. Mange har slet ikke noget indtryk af eller kendskab til Danmarks 
femtestørste by – andre har hørt om Esbjerg som energimetropol og de 
gode karrieremuligheder, men synes, det ligger ”langt væk fra alt”.  
De opfattelser ønsker vi at rykke ved.

Vores online jobliste rummer alle ledige stillinger i Esbjerg kommune, og 
du har mulighed for at uploade dit CV og gøre dig synlig overfor virksom-
hederne i området.

Kom forbi vores stand, hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig 
til Esbjerg og i kontakt med lokale virksomheder.

Vi skaber de bedst mulige betingelser for at drive virksomhed, bo, studere og holde 
ferier og møder i Esbjerg og Fanø kommuner.

Upload dit CV og få viden om dine muligheder i Esbjerg kommune.

KONTAKTOPLYSNINGER
Business Esbjerg 
Niels Bohrs Vej 6 
6700 Esbjerg

Tlf.: 75 12 37 00 
info@businessesbjerg.com 
www.businessesbjerg.com

ANSATTE I DANMARK
19

LOKATIONER
Esbjerg

Business Esbjerg

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

BESØG OS  
PÅ STAND

52

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø
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Hvor let er du at fl ytte?

FLYT TIL 
ESBJERG



Do you dream of working in a global engineering company? Then COWI 
might be the place for you. 

Infrastructure, the built environment, water and energy are the four sectors 
that frame our key services. We are trusted advisors to key decisionmak-
ers within the Danish energy sector and at the frontline when it comes to 
new sustainable solutions in the transportation sector. With projects such 
as Green Fuels for Denmark, we e.g., take part in developing an industri-
al-scale production facility to produce sustainable fuels from green energy 
for road, maritime and air transport. 

We create solutions together with our customers in a multidisciplinary 
environment. This means working together with colleagues that possess 
expect knowledge different from yours, enabled by a workplace where 
engineers work side by side with e.g. biologists, economics and traffic 
planners. We work closely together with COWI's Scandinavian offices and 
daily collaborate across borders all around the world. 

By combining in-depth knowledge with innovation, a holistic outlook and an 
understanding of the bigger perspective, we help our customers achieve 
the best solutions to the benefit of today’s and tomorrow’s society.

Read more about your career opportunities in COWI on our website and 
follow us on social media. 

We look forward to meeting you at Karrieremesse Esbjerg.

COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og 
samfund gennem vores unikke 360°-løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden 
for ingeniørvidenskab, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra 
mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores 
kunder.

Med kontorer over hele verden trækker vi på vores globale tilstedeværelse og lokal-
kendskab, når vi løser projekter i hele verden – store såvel som små. 

Vi har 90 års erfaring i rådgivningsbranchen, og COWI er førende på sit felt, fordi 
vores 6.700 medarbejdere hver især er det på deres. Sammen med vores kunder 
skaber vi en sammenhængende og bæredygtig verden. 

KONTAKTOPLYSNINGER
COWI A/S 
Stormgade 2 
6700 Esbjerg

ANSATTE I DK/GLOBALT
2.600 / 6.700

LOKATIONER
Esbjerg, Vejle, Odense, Aalborg, 
Aarhus, Holstebro, Lyngby 
(headquarter), Ringsted  
– and the rest of the world!

COWI

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

+ Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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POWERING YOUR 360° SOLUTIONS
COWI is a leading consulting group that creates 
value for customers, people and society through 
our unique 360° approach. We tackle challenges 
from many vantage points to create coherent 
solutions for our customer.

“I was excited and nervous, entering the 
office. But my first 100 days with COWI 
have been incredible! As part of our 
Highways and Airports department, I’ve 
already worked on a range of exciting 
projects – just recently, I designed the 
surfacing for a large roundabout in  
the Caribbean.” 
 

For more information, go to 
www.COWI.com/careers

Dansani Muttuvelu, Civil Engineer with
COWI in Lyngby

 



BLIV UDFORDRET PÅ DIN VIDEN 
ET SPÆNDENDE STED AT VÆRE OG LÆRE
Har du ambitioner om at blive udfordret og bruge din uddannelse på mange 
krævende prestigeprojekter? 

Der er gode muligheder for at få indflydelse på arbejdets indhold og din 
egen personlige udvikling. Hos os går der ikke lang tid fra beregning til 
støbning og montage, og du vil opleve mange typer af projekter – fra 
enfamilie huse til supersygehuse – og alt der i mellem. 

Som medarbejder hos CRH Concrete sætter du hurtigt masser af markante 
byggespor over hele landet. Spor der bliver stående i mange år frem. CRH 
Concrete er en attraktiv arbejdsplads, som hele tiden udvikler sig. Vi sæt-
ter positive fodaftryk i byggebranchen ved at overholde vores kernevær-
dier: Integritet, ærlighed og respekt for loven.

VIL DU VÆRE MED TIL AT TEGNE DANMARK  
I FREMTIDEN?
Og vil du udfordres og bruge din uddannelse på mange spændende byg-
gerier, hører vi gerne fra dig.

Så send os din ansøgning. Vi ser frem til at møde dig.

Læs mere på www.crhconcrete.dk.

LET YOUR KNOWLEDGE BE CHALLENGED  
–   AN EXCITING PLACE TO WORK AND LEARN
Are your sights set on being challenged and using your education on a vast array of 
demanding prestige projects?

There is a good chance that you will be able to influence your areas of responsibility 
and your personal development. When working with us, the journey from estimate to 
casting and installation is a short one and you will be involved in many types of pro-
jects – from single-family dwellings to super hospitals – and everything in-between.

As a CRH Concrete employee, you will quickly leave your mark on plenty of construc-
tions projects across the country. Marks that will remain for many years to come. 
CRH Concrete is an attractive workplace in constant development. We leave positive 
footprints in the construction industry by staying true to our core values: Integrity, 

honesty and respect for legislation.

KONTAKTOPLYSNINGER
CRH Concrete A/S 
Lærkevej 7 
6705 Esbjerg Ø

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
1.400 / 85.000

LOKATIONER
Esbjerg, Brørup, Varde,  
Linå, Hobro, Tilst, Søndersø,  
Viby  Sjælland, Ringsted, 
Brorup

CRH Concrete A/S

MULIGHEDER

– Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

– Hovedopgave

– Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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SÆT DIT FODAFTRYK  

I BETONBRANCHEN
Har du ambitioner om at blive udfordret og bruge din ingeniøruddannelse på mange krævende 
prestigeprojekter?

Mange af vores nøglefunktioner kræver en ingeniørmæssig baggrund, og der er gode muligheder 
for at få indflydelse på arbejdets indhold og din egen personlige udvikling. Som medarbejder hos 
CRH Concrete sætter du hurtigt masser af markante byggespor over hele landet. Spor der bliver 
stående i mange år frem.

CRH Concrete er en attrativ arbejdsplads, som hele tiden udvikler sig. Vi sætter positive fodaftryk i 
byggebranchen ved at overholde vores kerneværdier: Integritet, ærlighed og respekt for loven. 

Vil du være med til at tegne Danmark i fremtiden?



DRØMMER DU OM AT BLIVE JURIST?
Hos DAHL er vi altid på udkig efter dygtige og ambitiøse medarbejdere. En 
karriere hos DAHL skal være lærerig, succesfuld og sjov, uanset om du er 
studentermedhjælper, specialistadvokat eller partner. Har du  overvejet, 
om jura er noget for dig?

Kom og mød os på standen til en snak om f.eks.:
• Jurastudiet
• Hvilke opgaver du har som studerende på et advokatkontor
• Hvordan det er at være advokatfuldmægtig
• Hvilke karrieremuligheder DAHL tilbyder

HVEM ER DAHL?
DAHL er et af Danmarks største advokatfirmaer henvendt erhvervslivet. 
Vores 200 medarbejdere - heraf flere end 100 jurister – tilbyder første-
klasses juridisk rådgivning i hele Danmark og til udenlandske klienter, fra 
små virksomheder til store koncerner og offentlige myndigheder. Vi er 
kendte for vores stærke faglighed, specialiserede kompetencer og unikke 
samarbejdsevner. 

Vores vision er at skabe en førsteklasses ENER inden for advokatbranchen, 
og kernen i DAHL er vores stærke firmaidentitet og DNA. Vi kalder det for 
DAHL-ånden. Vi bidrager allesammen til vores stærke fællesskab, hvor vi 
sammen skaber en særlig følelse af at høre til og en kultur, hvor vi ikke kun 
vil vores egen succes, men hvor vi hele tiden spiller hinanden stærke. 

Du kan altid læse mere på dahllaw.dk eller følge os på de sociale medier, 
hvor du kan få et indblik i hverdagen hos DAHL.

DAHL LAW FIRM
DAHL is one of Denmark’s largest law firms with more than 200 employees. We 
provide first class legal advice to clients of all sizes nationwide, ranging from small 
businesses to large corporations and government agencies. This is delivered with the 
unique combination of professional breadth and great expertise, which is one of the 
features of DAHL. 

DAHL 
Advokatpartnerselskab

KONTAKTOPLYSNINGER
DAHL Advokatpartnerselskab-
Dokken 10 
6700 Esbjerg

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
200 ansatte i Danmark

LOKATIONER
Esbjerg, Aarhus, Herning, 
Viborg og København

MULIGHEDER

+ Studiejob

– Projekt

+ Praktik

– Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

BESØG OS  
PÅ STAND

11

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø
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ER DU VORES 
NÆSTE TALENT?

dahllaw.dk/karriere
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HVORDAN VIL DU GØRE EN FORSKEL? 
Vi lever af at skabe forandringer – hver eneste dag. For vores kunder, for 
hinanden og for samfundet. For os er godt ikke godt nok. Vi leder efter 
potentialet og sætter en ære i at frigive det fuldt ud. Og vi ser potentialet 
i dig. Vi sætter rammerne for, at vi hver især kan være den bedste udgave 
af os selv både professionelt og personligt – for kun på den måde, kan vi 
virkelig gøre en forskel. 

EN NYSGERRIG OG AMBITIØS KULTUR
Vi er et brand, hvorunder tusindvis af dedikerede mennesker i uafhængige 
firmaer over hele verden samarbejder for at levere revision, en bred vifte 
af konsulentydelser, finansiel rådgivning, skatterådgivning og ydelser inden 
for risk managment til vores kunder. Med andre ord, er vi en mangfoldig 
organisation, hvori talent optræder og blomstre i mange afskygninger.

Hos os finder du en ambitiøs kultur, hvor vi har visioner for hinanden både 
som individer og som teams. Vi elsker udfordringer og opsøger enhver 
mulighed for udvikling, opbygning af nye kompetencer og at sætte et posi-
tivt aftryk i samfundet. Og vi har det sjovt, mens vi gør det. At være en del 
af Deloitte betyder ikke blot, at være i et fællesskab, der giver dig unikke 
karrieremuligheder, men også et rum, hvori du kan skabe relationer for livet.

Det er din fremtid. Hvor skal den bære dig hen?  

WHAT IMPACT WILL YOU MAKE? 
For us, good isn’t good enough. We aim to be the best at all that we do – to help clients 
realise their ambitions; to make a positive difference in society; and to maximise the 
success of our clients and colleagues. From professional development to leadership 
opportunities and career advancement, we empower our people to be their very best 
– because that is how we can make a difference. 

Deloitte is a diverse organisation where talent appears in various forms. A brand 
under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms 
throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk 
management, tax and related services to selected clients – meeting our purpose and 
creating an impact that matters.

Deloitte

KONTAKTOPLYSNINGER
Deloitte 
Dokken 8 
6700 Esbjerg 

esbjerg@deloitte.dk  
www.karriere.deloitte.dk

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
2700+/ 286.200

LOKATIONER
København, Aarhus, Odense, 
Esbjerg, Silkeborg, Kolding, 
Aalborg og Grønland  

MULIGHEDER

+ Studiejob

– Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

BESØG OS  
PÅ STAND

30

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø
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Become an Audit Graduate
Applications are open – go for it!

Apply at changemaker.deloitte.dk



Fuld faglig tryghed i Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle

En fuld akademiuddannelse 
i én af Esbjergs største virksomheder

God fast løn
under hele uddannelsen

400 gode kolleger
der står klar til at byde dig velkommen 

Gode muligheder for fastansættelse
og masser af karierremuligheder

Jannik Christensen
Faglig konsulent og tidligere trainee

Frederik Knudsen
Elev i Serviceteam

#KickstartDinKarriere

Bliv trainee i Det Faglige Hus og få:

Hvem optager vi på uddannelsen? 
Er du snart færdig med HHX, STX, HTX eller en anden uddan-
nelse, så er vi klar til at tilbyde dig en akademiuddannelse, 
hvor du får udfordringer, gode kolleger og god løn. 

Tjek uddannelsen ud på detfagligehus.dk/kickstartdinkarriere.

Hør Sofi e, Jannik og Frederik 
fortælle om deres 

uddannelse og karriere i Det Faglige Hus

Sofi e Andersen
Chefkonsulent og tidligere trainee

Frederik Knudsen
Servicemedarbejder og tidligere elev

Det Faglige Hus er et paraplybrand for en række fagforeninger, akasse og 
forening for selvstændige.

Vi har medlemmet i fokus, og vores formål er at sikre størst mulig med-
lemstilfredshed. Vi er upolitiske og Danmarks billigste fagforening med 
a-kasse for alle.

166.000 lønmodtagere er i dag medlem af Det Faglige Hus, og vi er den 
fagforening og a-kasse i Danmark, der oplever størst vækst.

Vores vision er at blive Danmarks største fagforening med a-kasse for alle 
i 2025. Vi vil nå målsætningen ved at fortsætte vores arbejde med at sikre 
den størst mulige medlemstilfredshed, og ved at fastholde vores position 
som upolitisk og Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle.

Det Faglige Hus er en attraktiv arbejdsplads for 400 medarbejdere. Vi 
tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår, og medarbejdernes trivsel ligger 
os på sinde. Vi kan bl.a. nævne, at alle medarbejdere har ret til 7 ugers ferie/
frihed + 5 faste fridage og 18% arbejdsgiverbetalt pension. Pauserne er 
inkluderet i arbejdstiden, og vi har en sund og billig kantineordning.

Det Faglige Hus is a brand that contains several unions, unemployment insurance and 
a union for self-employed.

The member is the central focus of our attention and it is our purpose to ensure the 
highest level of satisfaction among our members. Our organization is unpolitical and 
we offer union and unemployment insurance in Denmark.

Today we have 166.000 employees as members in Det Faglige Hus. We are fore 
leading the growth amongst all unions and providers of unemployment insurance in 
Denmark.

Det Faglige Hus offers an attractive workplace among 400 colleagues. The well-
being of our employees are at our focus and we offer good terms for salary and work 
conditions.

KONTAKTOPLYSNINGER
Det Faglige Hus 
John Tranums Vej 23 
6705 Esbjerg Ø

ANSATTE I DANMARK
400

LOKATIONER
Hovedkontor i Esbjerg

Det Faglige Hus

MULIGHEDER

+ Studiejob

– Projekt

+ Praktik

– Hovedopgave

– Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

BESØG OS  
PÅ STAND
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FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

50



Fuld faglig tryghed i Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle

En fuld akademiuddannelse 
i én af Esbjergs største virksomheder

God fast løn
under hele uddannelsen

400 gode kolleger
der står klar til at byde dig velkommen 

Gode muligheder for fastansættelse
og masser af karierremuligheder

Jannik Christensen
Faglig konsulent og tidligere trainee

Frederik Knudsen
Elev i Serviceteam

#KickstartDinKarriere

Bliv trainee i Det Faglige Hus og få:

Hvem optager vi på uddannelsen? 
Er du snart færdig med HHX, STX, HTX eller en anden uddan-
nelse, så er vi klar til at tilbyde dig en akademiuddannelse, 
hvor du får udfordringer, gode kolleger og god løn. 

Tjek uddannelsen ud på detfagligehus.dk/kickstartdinkarriere.

Hør Sofi e, Jannik og Frederik 
fortælle om deres 

uddannelse og karriere i Det Faglige Hus

Sofi e Andersen
Chefkonsulent og tidligere trainee

Frederik Knudsen
Servicemedarbejder og tidligere elev

Fuld faglig tryghed i Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle

En fuld akademiuddannelse 
i én af Esbjergs største virksomheder

God fast løn
under hele uddannelsen

400 gode kolleger
der står klar til at byde dig velkommen 

Gode muligheder for fastansættelse
og masser af karierremuligheder

Jannik Christensen
Faglig konsulent og tidligere trainee

Frederik Knudsen
Elev i Serviceteam

#KickstartDinKarriere

Bliv trainee i Det Faglige Hus og få:

Hvem optager vi på uddannelsen? 
Er du snart færdig med HHX, STX, HTX eller en anden uddan-
nelse, så er vi klar til at tilbyde dig en akademiuddannelse, 
hvor du får udfordringer, gode kolleger og god løn. 

Tjek uddannelsen ud på detfagligehus.dk/kickstartdinkarriere.

Hør Sofi e, Jannik og Frederik 
fortælle om deres 

uddannelse og karriere i Det Faglige Hus

Sofi e Andersen
Chefkonsulent og tidligere trainee

Frederik Knudsen
Servicemedarbejder og tidligere elev



KONTAKTOPLYSNINGER
DIN Forsyning  
Ulvsundvej 1 
6715 Esbjerg N 
74 74 74 74  
post@dinforsyning.dk 
dinforsyning.dk/job

Find os på LinkedIn og 
Facebook

ANSATTE I DANMARK
230

LOKATIONER
9

DIN Forsyning

KOM MED PÅ REJSEN FRA DYGTIGE TIL BÆREDYGTIGE
DIN Forsyning er ét af Danmarks største multiforsyningsselskaber. Hver 
dag leverer vi varme og rent vand, og vi håndterer spildevand for tusindvis 
af kunder i Esbjerg og Varde kommuner. I Varde Kommune er det os, der 
står for affald og genbrug.

Vores ydelser er tæt forbundne med vores natur og miljø. Det forpligter. 
Derfor arbejder vi målrettet med bæredygtighed og grøn omstilling i vores 
forretning. 

Vi tror på, at vi opnår større resultater sammen end hver for sig. Derfor 
indgår vi i strategiske partnerskaber med kunder, leverandører og samar-
bejdspartnere. På den måde kan vi sammen skabe en bæredygtig fremtid.

Vi er i alt 230 medarbejdere, der arbejder målrettet for en bæredygtig 
udvikling.

Tidligere var vores øverste mål sikker drift. Nu sikrer vi en stabil drift sam-
tidig med, at vi omstiller vores forretning til at bidrage til et bæredygtigt 
samfund. Derfor siger vi, at vi går fra dygtige til bæredygtige. 

Rejsen er lige er begyndt, og den kræver et stærkt hold af medarbejdere, 
der brænder for at arbejde for en mere bæredygtig verden. 

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

5
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Følg os på LinkedIn og Facebook 
Læs mere på dinforsyning.dk/job

Kom med på rejsen fra 
dygtige til bæredygtige
”Jeg er med inde i maskinrummet 

hele vejen. Fra myndighedernes 

godkendelse til arbejdet udføres af 

entreprenøren.”
- Jacob, planlægningsingeniør i

DIN Forsyning

Annonce DIN Forsyning_2021_148x210.indd   1Annonce DIN Forsyning_2021_148x210.indd   1 24-06-2021   13:28:3224-06-2021   13:28:32



SÆT DIT AFTRYK PÅ FREMTIDENS LØSNINGER
DIS er blandt Danmarks førende ingeniør- og konsulentvirksomheder 
og beskæftiger i dag omkring 600 dedikerede medarbejdere. Vi leverer 
konsulentarbejde og totalløsninger inden for en lang række fagområder og 
til nogle af de største og mest innovative virksomheder i industrien.

Vi er specialister inden for mekanik, el, automation, software, hardware 
samt projektledelse, og vores mål er at omsætte faglig viden til kommer-
cielle og unikke løsninger.

10 ÅRS ERFARING PÅ DEN HALVE TID
DIS har stor berøringsflade til industrien på tværs af brancher og fagom-
råder. Hos DIS har du derfor ikke bare én arbejdsplads, men mange, og vil 
hurtigt opnå bred erfaring inden for ingeniørfaget.

ET UNIKT FÆLLESSKAB
Hos DIS vil du opleve høj faglighed, et stort engagement samt et unikt fæl-
lesskab blandt kollegerne, som alle brænder for deres fag og for at skabe 
nye løsninger for vores kunder. Vi har fokus på at tiltrække og udvikle de 
dygtigste medarbejdere med spændende opgaver i et attraktivt miljø, og vi 
har konstant fokus på at skabe en arbejdsplads som er både udfordrende 
og sjov at være en del af.

EMPOWER YOUR CAREER – JOIN DIS
We are one of Denmark’s leading engineering and R&D companies and we are spe-
cialists within mechanical, electrical, automation, software and hardware engineer-
ing as well as project management. Being a part of DIS, you can expect a challenging 
and varied workday. While working across industries you will achieve a broad work 
experience within your engineering career – always with a possibility to get support 
from all your skilled colleagues. 

We employ around 600 employees in offices in Denmark and abroad. We focus on 
creating a good workplace and we set ambitious goals to remain a unique place to 
work, where you as an employee are challenged with exciting projects – at DIS it must 
be fun to go to work! 

KONTAKTOPLYSNINGER
DIS Esbjerg 
Kanalen 1 
6700 Esbjerg 
+45 87 38 74 50 
www.d-i-s.dk

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
370/600

LOKATIONER
Aarhus, Aalborg, Esbjerg, 
 Sønderborg, Kolding, 
 København, Odense

DIS A/S

BESØG OS 
PÅ STAND 
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+ Studiejob
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BESØG OS  
PÅ STAND

45
54



TECHNOLOGY IS PASSION
- CULTURE IS KEY

”Med en uddannelsesmæssig baggrund som maskiningeniør startede 
jeg hos DIS som projektingeniør, og jeg er i dag, otte år senere, 

Engineering Manager. I min rolle som leder arbejder jeg med 
medarbejderudvikling, strategi for vores globale mekanikafdeling 
samt projektledelse. Derudover hjælper jeg kunder og kolleger 
med rådgivning inden for maskinkonstruktion, idegenerering 
og produktudvikling. Gennem komplekse projekter oplever jeg 
konstant nye og spændende udfordringer med fokus på den 

nyeste teknologi, og det giver mig mulighed for udvikling. 

Det unikke ved at arbejde hos DIS er fællesskabet, det høje faglige 
niveau og vores ”DIS DNA”. Der er en helt særlig stemning, når man 

træder ind af døren, og jeg er stolt over at være en del af en virksomhed, 
hvor jeg kan sætte mit aftryk på fremtidens løsninger. Vores mange faglige og  
sociale arrangementer styrker sammenholdet endnu mere og gør det til mere 
end bare et job – for mig er det indbegrebet af en god arbejdsplads.”

Danny Lai Laursen
Engineering Manager hos DIS

“



VI SKABER UNIKKE OVERFLADELØSNINGER
EFApaint A/S er en af de ældste industrivirksomheder i Esbjerg. Samtidig 
er vi også en særdeles moderne og tidssvarende virksomhed, fordi vi har 
udviklet os med tiden. Vi råder over tidssvarende og fremadrettede pro-
duktions- og laboratoriefaciliteter og har implementeret styringssystemer 
for både kvalitet og miljø.

Vores mission er i tæt samarbejde med vore kunder at udvikle, producere 
og levere autentisk maling og træpleje med funktion, design, kvalitet, 
fleksibilitet og support.

Med mere end 130 år på bagen, har EFApaint A/S sat sit aftryk i rigtig 
mange lande. Vi er pænt repræsenteret i 12 lande og leverer til flere. Ambi-
tionerne er store. De vestjyske rødder skal plantes rundt omkring i verden.

Vi er markedsførende indenfor innovation, udvikling og produktion af niche-
løsninger, baseret på tekniske kompetencer indenfor overfladebehandling. 
Vi leverer pålidelige produkter, professionel rådgivning og hjælpsomhed 
overfor kunder og samarbejdspartnere.

DRØMMER DU OM AT ARBEJDE I EN MODERNE VIRKSOMHED 
MED STOLTE MEDARBEJDERE OG LANG HISTORIE BAG SIG?
Hos EFApaint A/S har vi selv hele værdikæden, hvor vi selv står for at 
udvikle, producere, lagerføre og markedsføre egne produkter. I vores 
udviklingsafdeling har vi ansat en blanding af ingeniører og laboranter, der 
hele tiden undersøger, hvordan den nyeste teknologi kan anvendes til at 
supportere virksomhedens videre udvikling. Herunder ligger bl.a. udvikling 
af nye produkter samt optimering af eksisterende, hvor der altid arbejdes 
imod løsninger, som er bedre for miljø og arbejdsmiljø.

På vores stand kan du komme og høre mere om at få masser af udfordrin-
ger i et sjovt, uformelt og venligt arbejdsmiljø. Hos EFApaint A/S har vi 45 
glade medarbejdere, som støtter og hjælper hinanden for at gøre firmaet 
endnu stærkere.

Vi har forrygende travlt og omsætningen stormer frem, vi bygger til og vi ekspanderer! 
Kom og hør om vores historie, vores planer, og hvordan vi kan hjælpe dig på dit 
karriereforløb.

KONTAKTOPLYSNINGER
EFApaint A/S  
Energivej 13 
DK-6700 Esbjerg

ANSATTE I DANMARK
45

LOKATIONER
Esbjerg

EFApaint A/S
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DYNAMISK VIRKSOMHED
EMS er er dynamisk virksomhed i vækst. Vi er specialiseret i design og 
fremstilling af stålkonstruktioner, mekaniske løsninger og rørløsninger 
med særligt fokus på energi og den maritime sektor. Vores kompetente 
medarbejdere arbejder fokuseret med opgaverne og tager sig af projekter 
helt fra den indledende idéudvikling til den færdige installation. Vi er i 
konstant udvikling - her er højt til loftet og plads til at tænke ud af boksen. 

DEDIKEREDE MEDARBEJDERE 
Vores dygtige medarbejdere er yderst kompetente inden for deres område 
og med deres mange års erfaring sikrer de høj faglighed og kvalitet i 
projekterne. Vi bestræber os på at sikre, at kundens behov og forventnin-
ger identificeres og realiseres for at opnå kundens fulde tilfredshed og 
opbygge gensidig forståelse og holdbare relationer.

FOKUS PÅ FÆLLESSKAB OG TRIVSEL
Hos EMS vil du opleve høj faglighed og et unikt fællesskab kollegaerne 
imellem. Vi har en personalepolitik, hvor vi sørger for at tilgodese den en-
keltes ønsker om karriere og udvikling, og som understøtter en god balance 
mellem arbejde og fritid. Vi prioriterer trivsel. 

Se mere på www.ems.as

DELIVERING HIGH QUALITY
EMS is an engineering and production company, specialized in fabrication of steel 
structures, mechanical and piping solutions. We have a team of dedicated employees 
with many years of experience in Engineering, Design and fabrication for both 
onshore as well as offshore projects. Focusing on energy and maritime activities 

Our highly competent employees work focused with projects and take care of the 
process from initial design to final installation. We believe in creating a strong culture 
within the company and are always making sure to develop our way of working to fit 
the current situation. 

We always strive to push ourselves to become even better at everything we do, we 
would like to be known as a professional vendor and a reliable service partner.

KONTAKTOPLYSNINGER
EMS ApS 
Lillebæltsvej 37 
6715 Esbjerg N

ANSATTE I DANMARK
70

LOKATIONER
Esbjerg

EMS ApS

BESØG OS  
PÅ STAND

23

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

58



JANNIK
Smed 

”Jeg kan godt lide det fællesskab 
jeg oplever offshore. 

Når jeg er hjemme, kan jeg
dedikere hele min tid til 
familien.”

MORTEN
Ingeniør 

”Jeg oplever et arbejdsmiljø  
som er helt nede på jorden 
og som giver plads til alle.

Her er et godt sammenhold og 
en god portion humor.”

FØLG OS PÅ LINKEDIN OG FACEBOOK
læs mere på www.ems.as



ENABL is your global one-stop-shop for consultancy and solutions across 
the entire lifecycle of onshore and offshore wind turbines. With 20 years of 
specialist engineering know-how, we deliver what the wind energy industry 
demands.

ENGINEERING SPECIALISTS IN THE WIND INDUSTRY 
Our unique offering includes Engineering Services  & Outsourcing, 
Equipment, and Global Service. We specialize in production, installation, 
transportation, testing and service equipment for towers and monopiles, 
blades and nacelles. 

Within Engineering Services & Outsourcing we enable your operations 
with leading expert teams of engineers, project managers and designers 
working across the entire value chain of your business. Our tried and tested 
equipment guarantees safe operations and ensures your competitive edge 
through both standard and customized solutions to suit your needs. Our 
global service offering ensures rigorous safety standards and enables your 
uptime and operational stability wherever you are and whenever you need 
it.

Headquartered in Denmark and we employ over 450 skilled engineers, 
technical experts, specialists and administrative staff and are a part of 
Eltronic Group. 

WHEREVER WIND IS 
Our aim is to reduce complexity for our customers, answer your demands 
and enable your production worldwide – wherever wind is.

ENABL er resultatet af en fusion mellem de 4 specialiserede ingeniør- og videns-
virksomheder SONNE A/S, BIIR A/S, Blaaholm A/S og Eltronic Wind Solutions A/S  
pr. 1. marts 2021. 

ENABL er global one-stop-shop for rådgivning og løsninger på tværs af hele livscyk-
lussen for onshore og offshore vindmøller. Med 20 års engineering know-how leverer 
vi, hvad vindindustrien kræver.

Vores unikke tilbud inkluderer Engineering Services & Outsourcing, udstyr og global 
service. Vi er specialiserede i produktion, installation, transport, test og serviceud-

styr til tårne, monopæle, vinger og naceller.

ET STÆRK FÆLLESSKAB 
Du vil opleve et stærkt fagligt og socialt fællesskab i ENABL, hvor alle 
bidrager med stort engagement for at levere en løsning, der løser kundens 
udfordring.

KONTAKTOPLYSNINGER
ENABL A/S 
Kilde Allé 4 
8722 Hedensted

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT 
250/200

LOKATIONER
Hedensted, Varde, Ikast, 
Aarhus in Denmark 
UK, Ukraine, Bulgaria, China, 
Taiwan, India and US

Enabl
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Wherever 
Wind Is



ET JOB MED MENING
Vi tør godt at påstå, at vi har nogle af de mest spændende arbejdsopgaver 
i Danmark. Vi er ambitiøse på både samfundets, danske virksomheders og 
dine vegne. Hver dag arbejder vi med at udnytte den grønne energi fra sol, 
vind og biogas til at skabe verdens bedste energisystem. 

Det kræver globalt udsyn, handlekraft og konstant nytænkning af vores 
tekniske og digitale løsninger. Når du går på arbejde i Energinet, kan du 
roligt ranke ryggen, for uanset hvilke opgaver du løfter, bidrager du til, at vi 
sammen kan nå vores mål om et 100 % grønt energisystem. 

EN FLEKSIBEL ARBEJDSPLADS UDOVER DET SÆDVANLIGE
Der er højt til loftet – i mere end én forstand. Vi har høje ambitioner, og din 
leder har stor tillid til dig og dine kompetencer. Du får masser af ansvar 
og vil opleve stor fleksibilitet i forhold til, hvordan du planlægger din 
arbejdsdag, og vi stiller udstyr til rådighed, så du kan udnytte mulighederne 
for hjemmearbejde. 

SPÆNDENDE JOBS OG MULIGHEDER FOR UDVIKLING 
Har du motivationen og evnerne får du optimale rammer for at udvikle 
dig fagligt og personligt, når du indgår i samspil med dygtige kolleger og 
samarbejdspartnere. 

Besøg vores stand og hør mere om vores mange spændende jobs, vores 
graduate program og øvrige karrieremuligheder. 

Se mere på energinet.dk/karriere og følg os på LinkedIn.

Energinet is responsible for ensuring that Denmark is supplied with gas and electricity, 
both today and in the years to come. We own, operate and develop the backbone of 
Danish electricity and gas supply: the transmission grids, which are the main grids for 
electricity and gas.

We safeguard the interests of society, and our aim is to create value for people and 
businesses in Denmark. The money we earn is not for the company, but to guarantee 
efficient operation and development of electricity and gas supplies for the benefit of 
society as a whole, as we move towards a 100 % green energy system. 

We mean it when we say flexible working. We offer a full home office set-up so you can 
work when and where it is necessary for the business and for your work-life balance.

Visit our exhibition stand and learn more about the exciting jobs and functions 
in our organization, our graduate program and the great opportunities for 
career and development.  

Learn more at en.energinet.

KONTAKTOPLYSNINGER
Energinet 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT 
1.300 ansatte i Danmark

LOKATIONER
Fredericia, Ballerup, Egtved, 
Tjele, Vester Hassing, Stenlille 
og  Lille Torup.

Energinet

BESØG OS 
PÅ STAND 

43

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

14
62

https://www.linkedin.com/company/energinet-dkhttps://www.linkedin.com/company/energinet-dk


Tag del i den grønne omstilling. Se mere på www.energinet.dk/karriere

ET STÆRKT 

TEAM
 FOR EN BEDRE VERDEN



VIL DU VÆRE EN DEL AF DANMARKS GRØNNE ENERGI
OMSTILLING?
Energistyrelsen er en afgørende bidragsyder til Danmarks position som 
foregangsland for en omkostningseffektiv grøn omstilling af energisyste-
met – til gavn for både klimaet og den danske økonomi. Vi varetager opgaver 
vedrørende energiproduktion, -forsyning og -forbrug og indsatsen for at 
nedbringe CO2-udledningen. Vi deltager også i internationale samarbejder om 
energiomstilling i lande som Kina, Mexico, Ukraine, Indonesien, Sydafrika m.fl.

FORSYNING AF SAMFUNDSVITAL INFRASTRUKTUR
Energistyrelsen har ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivi-
sering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter samfundsvitale 
områder som vand, affald og telekommunikation. Vi sætter et solidt fagligt 
fingeraftryk på den førte politik på området, og sikrer de bedst mulige 
vilkår for, at danskerne får leveret en stabil forsyning.

VI HAR ET JOB MED MENING
Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der 
vil motivere. Vi er 750 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er 
nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. Vi har nemlig en ting til fæl-
les: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer. 

Energistyrelsen har eksisteret siden 1976 og er en del af Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet. Vi har adresse i Esbjerg og København.

DO YOU WANT TO BE PART OF DENMARK'S ENERGY TRANSITION?
The Danish Energy Agency is a key contributor to Denmark's role as a pioneer in a 
cost-effective energy system transition – which benefits both the climate and Danish 
economy. We undertake tasks related to energy production, supply and consumption 
and efforts to reduce CO2 emissions. We also participate in international collaboration 
on energy transition in countries such as China, Mexico, Ukraine, Indonesia, South 
Africa and elsewhere.

DELIVERING VITAL INFRASTRUCTURE
DEA is responsible for supporting the economic efficiency of the supply 
sector, which in addition to energy includes vital areas like water, waste and 

telecommunications of our society.

WE HAVE A JOB WITH MEANING 
We are the story of the modern geeks, strong generalists and a management 
who wants to motivate. We make a green difference in everyday life and for 
future generations.

KONTAKTOPLYSNINGER
Energistyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43, 
1577 København V

Niels Bohrs Vej 8D 
6700 Esbjerg

Tlf.: +45 33 92 67 00 
Email: ens@ens.dk 
www.ens.dk

ANSATTE I DANMARK
750

LOKATIONER
Hovedsæde i København 
Kontor i Esbjerg

Energistyrelsen

BESØG OS 
PÅ STAND 

43

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

+ Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

6
64



En del af 
fremtidens 
løsninger
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Esbjerg Kommune er områdets største arbejdsplads. Vi har over 10.000 
ansatte på mere end 300 vidt forskellige arbejdspladser. Vi ansætter 
skolelærere, ingeniører, pædagoger, konsulenter – ja faktisk har vi stort set 
alle faggrupper repræsenteret hos os. 

HER KAN DU GØRE KARRIERE PÅ REKORDTID
Vi ansætter både nyuddannede og erfarne og tilbyder blandt andet talent-
udvikling og et omfattende kursustilbud. 

Du kan være sikker på tryghed i din ansættelse, og du risikerer ikke at "gro 
fast". Her er nemlig altid nye udfordringer til dem, der ønsker det. Hvis du 
har lederambitioner, så kan du både få lederafklaring og blive en del af det 
talentforløb, som de seneste år har sikret mange dygtige medarbejdere en 
fremtid som leder i kommunen.  

BLIV TAGET GODT IMOD
Esbjerg Kommune har en særlig Tilflytterservice, hvor tilflyttere kan få råd 
og vejledning om f.eks. karrieremuligheder, boligsøgning og fritidsmulighe-
der.

PRAKTIK, STUDIEJOB OG PROJEKT/SPECIALE
Vi sætter stor pris på den unikke arbejdskraft du som studerende kan 
tilbyde. Har du brug for en indgangsvinkel til at finde det rigtige sted for 
dig? Så tag fat i Louise Liberty Dohrmann. Hun vil være på vores stand og 
kan også kontaktes efterfølgende (se kontaktoplysninger).

The municipality is a major employer in the area, and we offer more than 300 differ-
ent types of jobs. The unique combination of several different professions creates a 
dynamic workplace, and you have the chance to speed up your career advancement.

We offer a healthy work environment with focus on diversity and participation. We 
hire both newly qualified and experienced coworkers and we ensure that your poten-
tial is at all times developed further. We offer our employees talent development and 
different types of courses.

There is a strong international community in Esbjerg, and at the website explore.esb-
jerg.dk you can search in an event calendar and find clubs, music venues, attractions, 

mountain bike trails and so on.

To make sure that all international newcomers receive help settling here, 
Esbjerg Municipality offers a Newcomer Service, where you are always 
welcome to ask for guidance on for instance career opportunities and social 
or professional networks.

KONTAKTOPLYSNINGER
HR- og Digitaliserings-
konsulent 
Louise Liberty Dohrmann 
Tlf. 76 16 06 59 
Mobil 51 29 41 17 
lodo@esbjerg.dk

ANSATTE I DANMARK
Ca. 10.500

LOKATIONER
Esbjerg, Ribe, Bramming 
Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

51
66



SPRINGBRÆT 
TIL FREMTIDEN

SØG JOB I ESBJERG  
KOMMUNE

VI SÆTTER ESBJERG PÅ  
VERDENSKORTET OG  

SKABER ET ATTRAKTIVT 
INTERNATONALT  

MILJØ



Forsvaret er en af Danmarks største og mest komplekse offentlige institu-
tioner med ansatte inden for mange forskellige faggrupper – både militære 
og civile. Forsvaret skal med militære midler kunne bidrage til løsning 
af konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære 
og andre lignende opgaver. Forsvaret råder over Hæren, Søværnet og 
Flyvevåbnet.

BÅDE MILITÆRE OG CIVILE ANSATTE
Hovedparten af de ansatte i Forsvaret udgøres af de ca. 15.400 medarbej-
dere, som bærer uniform i det daglige. Blandt de militære medarbejdere 
er der mange forskellige fagligheder og forskellige niveauer. F.eks. officer, 
sergent og konstabel. Der er både ligheder og mange forskelle mellem de 
tre værn, der til sammen udgør Forsvarets kerne. 

Ud af Forsvarets i alt ca. 20.700 medarbejdere bærer de ca. 5.300 ikke 
uniform. Det er jurister, elektrikere, mekanikere, kokke, læger, socialrådgi-
vere, ingeniører, journalister, IT-folk m.v., som har valgt en lidt anderledes 
arbejdsplads i nogle usædvanlige omgivelser. Uden dem ville den militære 
maskine ikke kunne køre – både indenfor og udenfor Danmarks grænser.

FAGLIG OG PERSONLIG UDVIKLING
Som ansat i Forsvaret kan man forvente fokus på faglig og personlig udvik-
ling samt på fællesskabets og den enkeltes trivsel. Forsvaret er en arbejds-
plads, som er præget af en høj grad af professionalisme og engagement. 

The Danish Armed Forces must contribute to promoting peace and security. The 
Armed Forces help to protect values on which Danish society is based. This takes 
place on many fronts – both national and international.

The purpose is to prevent conflicts and war; to assert Denmark’s sovereignty and 
ensure its continued existence and integrity; and to promote a peaceful development 
in the world, with respect for human rights.

The main tasks of the Armed Forces are many and varied. They range from participa-
tion in international operations all over the world, to protecting Danish territory and 
helping to handle a large number of civil tasks. These civil tasks include surveillance 
of Denmark’s territorial waters and environmental surveillance, preventing pollution, 

fisheries inspection, search and rescue services and participation in disaster 
management.

KONTAKTOPLYSNINGER
Forsvarsministeriets  
Personalestyrelse 
Lautruphøj 8 
2750 Ballerup

ANSATTE I DANMARK
20.700

LOKATIONER
Fordelt over hele landet.
Mulighed for udsendelse.

Forsvaret

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

+ Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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Kontaktoplysninger 
Forsvarsministeriets 

Personalestyrelse 

Lautruphøj 8 

2750 Ballerup 

 

Telefon: +45 72 81 90 00 

E-mail: fps@mil.dk 

 

Ansatte i Danmark 
Ca. 20.700 
 
Lokationer 
Fordelt over hele landet 

Mulighed for udsendelse 

 

Muligheder 
  STUDIEJOB 

  PROJEKT 

  PRAKTIK 

  HOVEDOPGAVE 

  UDLAND 

÷ TRAINEE-FORLØB 

  FULDTIDSJOB 

Håndværk… 

Offshore… 

IT… 

Social og sundhed 

Miljø 

Salg, marketing… 

Forsvaret 
 
Forsvaret er en af Danmarks største og mest komplekse offentlige institutioner med 

ansatte inden for mange forskellige faggrupper – både militære og civile. Forsvaret skal 

med militære midler kunne bidrage til løsning af konfliktforebyggende, fredsbevarende, 

fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver. Forsvaret råder over Hæren, 

Søværnet og Flyvevåbnet. 

 

Både militære og civile ansatte 

Hovedparten af de ansatte i Forsvaret udgøres af de ca. 15.400 medarbejdere, som 

bærer uniform i det daglige. Blandt de militære medarbejdere er der mange forskellige 

fagligheder og forskellige niveauer. F.eks. officer, sergent og konstabel. Der er både 

ligheder og mange forskelle mellem de tre værn, der til sammen udgør Forsvarets kerne. 

 

Ud af Forsvarets i alt ca. 20.700 medarbejdere bærer de ca. 5.300 ikke uniform. Det er 

jurister, elektrikere, mekanikere, kokke, læger, socialrådgivere, ingeniører, journalister, 

IT-folk m.v., som har valgt en lidt anderledes arbejdsplads i nogle usædvanlige 

omgivelser. Uden dem ville den militære maskine ikke kunne køre – både indenfor og 

udenfor Danmarks grænser. 

 

Faglig og personlig udvikling 

Som ansat i Forsvaret kan man forvente fokus på faglig og personlig udvikling samt på 

fællesskabets og den enkeltes trivsel. Forsvaret er en arbejdsplads, der er præget af en 

høj grad af professionalisme og engagement. 

 

The Danish Armed Forces must contribute to promoting peace and security. The Armed 
Forces help to protect values on which Danish society is based. This takes place on many 
fronts – both national and international. 
 
The purpose is to prevent conflicts and war; to assert Denmark’s sovereignty and ensure 
its continued existence and integrity; and to promote a peaceful development in the 
world, with respect for human rights. 
The main tasks of the Armed Forces are many and varied. They range from participation 
in international operations all over the world, to protecting Danish territory and helping to 
handle a large number of civil tasks. These civil tasks include surveillance of Denmark’s 
territorial waters and environmental surveillance, preventing pollution, fisheries 
inspection, search and rescue services and participation in disaster management. 

 

LEDER I FORSVARET 
- ET SPRINGBRÆT ELLER ET STÅSTED FOR LIVET 

LEDELSE DER VIRKER 
 
Forsvarets lederuddannelser 
skiller sig ud fra andre, fordi du  
hos os bliver uddannet i praksis. 
Vores klasseværelser har sjældent 
fire vægge, da vi uddanner dig i  
det miljø, du efterfølgende skal  
arbejde i. Vi uddanner ikke uniformer,  
men hele personer med integritet og  
gennemslagskraft.  
 
MANGE FORSKELLIGE RETNINGER 
 
Forsvaret løser mange forskellige opgaver. 
Det stiller krav til vores medarbejdere, da de 
både skal være alsidige og specialister. 
 
Vi har ledere i Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. 
De har alle forskellige opgaver. F.eks. HR, økonomi, 
operativ ledelse, tekniske opgaver osv. Fælles for dem 
er, at de har ansvaret for at bidrage til den fælles  
opgaveløsning på tværs af værn, faglighed og 
personligheder. 
  

HAR DU AMBITIONER OM AT BLIVE LEDER? 
 
En leder i Forsvaret skal ofte træffe beslutninger 
under pres og handle nu og her – uden at der  
nødvendigvis findes et facit. 
Du bliver som leder i Forsvaret trænet i 
at forstå, hvad forskellige situationer  
kræver, så du kan træffe de gode 
beslutninger. 
 
Læs mere på blivofficer.dk 



SAMMEN STÅR 
VI STÆRKT

Læs mere om Geopartner og dine muligheder hos os på
geopartner.dk

Mere end 200 kompetente kolleger, markedets mest avancerede teknologi 
og lokal tilstedeværelse i hele landet. Det gode samarbejde drives af vores lyst til 
at dele viden på tværs af fagområder og geografi - sammen står vi stærkt. 

VI ER MED, NÅR IDÉ BLIVER TIL VIRKELIGHED
Som en af landets største landinspektørvirksomheder hjælper vi hver dag alt fra 
myndigheder, entreprenører og forsyninger til grundejere og ejendomsudviklere 
med at føre deres ideer ud i livet.  
Vi rådgiver bl.a. om: 

• Udstykning af ejendomme 
• Tinglysning 
• Lokalplanlægning 
• Intelligent ledningsregistrering 
• Myndighedsforhandling ved byggeprojekter

SAMMEN STÅR VI STÆRKT
Med over 200 kolleger fordelt på 24 afdelinger i hele landet er vi altid tæt på vores 
kunder. 

Vi er et team af landinspektører, kort- og landmålingsteknikere, ingeniører, 
IT-specialister, tekniske designere og mange flere, der alle kan noget forskelligt. 
Derfor står vi stærkt som rådgivere og hjælper vores kunder hurtigt, fleksibelt og 
med stor faglig indsigt - også som arbejdsplads, hvor det gode samarbejde drives 
af vores lyst til at dele viden på tværs af fagområder og geografi. Dét er vi stolte af. 

MARKEDETS MEST AVANCEREDE TEKNOLOGI 
For at sikre det bedst mulige datagrundlag anvender vi markedets mest avance-
rede teknologi. Droner, 3D scanning, maskinstyring med GPS, GIS og de nyeste 
landmålingsinstrumenter. Det er vores hverdag, og måske kan det også blive din? 

Du bliver en del af et team med store ambitioner, udfordrende opgaver og højt til 
loftet, hvor du hele tiden får mulighed for at udvikle dig fagligt og hurtigt får ansvar 
for egne opgaver.

Geopartner is one of Denmark’s leading survey companies. Every day, we help private citizens, 
companies and public organisations within a number of areas. 
We offer advice about:

• Subdivision of properties
• Condominium division
• Local planning
• Intelligent supply line registration and database management
• Regulatory procedures concerning construction projects

 The company employs more than 200 specialists in 24 locations spread out across the 
country. From here, Geopartner can offer our customers fast and flexible help with excellent 

professional and local expertise.

To ensure our customers the best possible data, we use the most advanced technology 
in the market. Drones, laser scanners and 3D visualization are a natural part of our 
daily work and it can be a part of yours as well.

At Geopartner, you can become part of a team with ambitions and exiting projects 
and where you get the opportunity to learn and grow professionally while being 

responsible for your own projects.

KONTAKTOPLYSNINGER
Geopartner Landinspektører A/S 
Torvegade 65 
6700 Esbjerg

ANSATTE I DANMARK
240

LOKATIONER
Esbjerg og 23 andre kontorer i 
fordelt over hele landet.

Geopartner  
Landinspektører A/S

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

– Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

12
70



SAMMEN STÅR 
VI STÆRKT

Læs mere om Geopartner og dine muligheder hos os på
geopartner.dk

Mere end 200 kompetente kolleger, markedets mest avancerede teknologi 
og lokal tilstedeværelse i hele landet. Det gode samarbejde drives af vores lyst til 
at dele viden på tværs af fagområder og geografi - sammen står vi stærkt. 



SAMMEN OM EN VIGTIG OPGAVE

HJÆLP DANSKERNE MED DERES GÆLD
Vi hjælper danskerne med deres gæld, både dem med penge til gode, og 
dem som har gæld til det offentlige. Alle skal bidrage til fællesskabet, 
og hvis nogen har udfordringer, så står vi klar med hjælp og vejledning. Vi 
bestræber os altid på at kombinere den højeste faglighed med den største 
forståelse for menneskers omstændigheder. Vi løfter en samfundsopgave, 
der handler om at inddrive mest mulig gæld til fællesskabet.

SLIP DIN INDRE FAGLIGE NØRD FRI
Vi er en organisation med høj faglig specialisering og store udviklingsmu-
ligheder. Vil du udvikle nye sider af din faglighed, så går vi langt for at skabe 
plads til det. Faglige udfordringer og kompetenceløft er grundstenen i 
det faglige miljø i Gældsstrelsen. Vi brænder for vores opgaver, yder god 
service og træffer ensartede og korrekte afgørelser. Hos os kan du slippe 
din indre faglige nørd løs.

FÅ KOLLEGER MED HOLDÅND, DER BAKKER DIG OP
I Gældsstrelsen hjælper vi hinanden med opgaverne. Vi arbejder for fælles 
mål og udnytter hinandens styrker og kompetencer. Vi fokuserer på at 
fungere som et hold, og vi hjælper hinanden til at blive bedre. Gode kolleger 
skaber gode arbejdsdage og gode resultater. Vi er ét hold - her har du kol-
leger, der bakker dig op. 

Gældsstyrelsen, the Danish Debt Collection Agency, is part of the Danish TAX 
authorities. 

We collect debt from citizens and companies on behalf of public authorities. We 
undertake a job that is of great importance in supporting the Danish welfare society. 

We always strive to combine the highest level of professionalism with the greatest 
understanding of human circumstances.

See all job openings (in Danish) at www.gaeldst.dk/job

KONTAKTOPLYSNINGER
gaeldst.dk

ANSATTE I DANMARK
1.500

LOKATIONER
Thisted 
Randers 
Grenaa 
Ringkøbing 
Tønder 
Middelfart 
Roskilde

Gældsstyrelsen

MULIGHEDER

– Studiejob

–  Projekt

+ Praktik

– Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

15
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SERVICE 
CAMPAIGNS

MAIN COMPONENT 
EXCHANGE

24/7 
SUPPORT

TAGLINE 
SYSTEMS

LIFTING 
YOKES

TOOL 
CONTAINERS

Be af part of our team 
of specialists in handling, 
servicing and installing 
offshore wind turbines

HARCO Heavy Lifting er et team af specialister indenfor håndtering, ser-
vicering og installation af on- og offshore vindmøller. Med vores massive 
erfaring, hjælper vi vores kunder med at opnå deres mål. 

Vi udfører en lang række services på on- og offshore møller, blandt andet:
• Reparationsopgaver
• Servicekampagner
• Udskiftning af hovedkomponenter
• Diagnosticering 
• Reparation af møller
• 24/7 hotline til specialiserede teknikere over telefon eller ved on site 

support

Vi assisterer også vores kunder med projektering og processoptimering 
under og ifm. hovedkomponentudskiftninger og servicekampagner. 

Udover manpower og support tilbyder vi også vores egne produkter, der 
i samme grad optimerer processerne ifm. installation og service af vindmøl-
ler. Her tilbyder vi blandt andet:

• Tagline systemer
• Løfteudstyr
• Udstyrscontainere

Se mere på vores website: www.harco.dk/harco-heavy-lifting 

Our team entirely persist of Specialists in Handling, Servicing and Installing Offshore 
Wind turbines. By applying our many years of experience, we assist our customer in 
achieving their goals. With a hot-spot location, we perform service, repair and mobili-
zation of Offshore Equipment. 

Our criteria of success is to provide advisory and knowhow to develop sustainable, 
cost efficient and cutting edge solutions. Our goal is to revolutionize the lifting indus-
try with better and smarter applications, prepared for the future.

     See more on our website: www.harco.dk/harco-heavy-lifting 

KONTAKTOPLYSNINGER
HARCO Heavy Lifting A/S 
Høgevej 8 
6705 Esbjerg

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
På kontoret i Esbjerg:  
5 personer 
Derudover: 5 serviceteknikere 
og 4 specialiserede teknikere

LOKATIONER
Esbjerg. Rejseaktiviteter i det 
meste af verden.

HARCO Heavy Lifting A/S

MULIGHEDER

+ Studiejob

+  Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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SERVICE 
CAMPAIGNS

MAIN COMPONENT 
EXCHANGE

24/7 
SUPPORT

TAGLINE 
SYSTEMS

LIFTING 
YOKES

TOOL 
CONTAINERS

Be af part of our team 
of specialists in handling, 
servicing and installing 
offshore wind turbines



Vidste du, at der i HK Sydjylland er blevet skabt et team, der udelukkende 
arbejder for netop dig, dine interesser og dit studie- og arbejdsliv. Team 
Ungdom og Uddannelse består af ungdomskonsulent Angelika Thøgersen, 
og uddannelseskonsulent Melissa Strandby.

I Team Ungdom og Uddannelse har vi mange relevante kurser for netop dig. 
Feks:

• Fagprøveskrivning
• Eksamensteknik
• Ansøgning og CV
• Diverse Microsoft Office værktøjer som f.eks. Excel, Word, OneNote 

og Powerpoint i flere niveauer
• Kom i gang med LinkedIn
• Meditation
• Brugen af Teams og Zoom
• Klar kommunikation

Vi står også klar til at hjælpe med det gode studiemiljø ude på uddannelses-
institutionerne, så tøv ikke med at tage fat i os på mail: UU.syd@hk.dk, hvis 
I har nogle ønsker eller tanker herom.

Du kan også følge os på instagram og facebook: 
facebook.com/uu.hksyd 
instagram.com/ungdom_uddannelse_hksydjylland

Her deler vi særligt relevant information, nyttige tips, spændende 
 begivenheder og faglig viden helt specifikt til dig der enten er ung, elev  
eller studerende.

Som medlem af HK har du mulighed for at blive en del af Ungdomsnetværket HK 
Sydjylland.

Ungdomsnetværket HK Sydjylland er for dig, der gerne vil være en del af et socialt og 
fagligt fællesskab, hvor der er plads til både personlig udvikling og politiske debatter. 

Kunne du være interesseret i at blive en del af netværket, så kontakt Team Ungdom 
og Uddannelse på via mail: uu.syd@hk.dk 

Du kan også følge Ungdomsnetværket på instagram og facebook: 
facebook.com/UngHKsyd 

instagram.com/unghksyd

HK Sydjylland  
– Ungdom & Uddannelse

KONTAKTOPLYSNINGER
HK Sydjylland 
Team Ungdom og Uddannelse 
Jupitervej 1 
6000 Kolding 
Mail: uu.syd@hk.dk

ANSATTE I DANMARK
I Sydjylland: ca. 90 ansatte

LOKATIONER
Kolding 
Esbjerg 
Rødekro
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DIN GENVEJ TIL JOBBET
Vi guider dig igennem hele jobsøgningen, fra ansøgning 
til kontrakt.

Kontakt os på 7011 4545 og hør mere.



KONTAKTOPLYSNINGER
Holger Christiansen A/S 
A Bosch Group Company 
Hedelundvej 13 
6705 Esbjerg Ø

76 14 33 00

ANSATTE I DANMARK/GLOBALT
200 / 400.000

LOKATIONER
Hovedsæde i Esbjerg.

Holger Christiansen A/S
A Bosch Group Company

HVAD KAN HOLGER CHRISTIANSEN A/S TILBYDE DIG?
Jobfunktioner såsom ungdomsarbejder, praktik, studieassistent, nyuddan-
net. Inden for følgende arbejdsområder: salg, marketing, indkøb, kvalitets-
kontrol, logistik, finans/økonomi.

OM OS
I 1963 etablerede Holger Christiansen virksomheden i Esbjerg. I mere end 
5 årtier har nøglebegreberne i succeshistorien været: markedsorienteret 
tilgang, høj produktkvalitet, service og stærke partnerskaber. Vi har derfor 
etableret langvarige relationer med vores partnere – kunder og leverandø-
rer. Derfor er vi en af de største og førende leverandører på markedet for 
autoelektriske reservedele og tilbehør i Europa.

Siden 2008 har vi været en del af Bosch Koncernen. 

Vi er en international virksomhed, hvilket sætter sit præg på de funktioner 
vi har i huset: salg, marketing, indkøb, kvalitetssikring, logistik, IT og HR. 
Det smitter også af på mangfoldigheden i vores medarbejderstab. Derfor 
er engelsk også en naturlig del af vores hverdag.

Produktprogrammet markedsføres og sælges under brandet HC-CARGO. 
Porteføljen omfatter ca. 25.000 artikler: startere, generatorer, A/C 
komponenter og autoelektriske reservedele og tilbehør til det uafhæn-
gige eftermarked for autoreservedele. Målrettet til personbiler, lastbiler, 
industrielle erhvervskøretøjer, landbrugsmaskiner m.m.

WHAT CAN HOLGER CHRISTIANSEN A/S OFFER YOU?
Job functions such as youth worker, internship, student assistant, newly graduate. 
Within the following work areas: sales, marketing, purchasing, quality control, 
logistics, finance / economics.

ABOUT US
Holger Christiansen A/S was acquired by the Bosch Group in 2008 and has been a part 
of Bosch since then. The HC-CARGO brand is therefore owned by the Bosch Group.

Under the brand "HC-CARGO" we market auto electrical parts like starters, alternators, 
A/C compressors, and auto electrical spare parts and accessories. We are today one of 

the leading providers to the automotive aftermarket.

We face market changes and technical developments with a forward focused 
and customer-orientated spirit, which is our driving force. For more than 55 
years, customers have come to appreciate not only the high quality of HC-
CARGO products, but also the excellent service and strong partnership they 

have with us.

MULIGHEDER
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+ Udland
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+ Fuldtidsjob
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Your first step to  
an international career

Holger Christiansen (1927-2000) laid the founda-
tion for the HC-CARGO success story in 1963. 
The company’s headquarters was - and still is  
located in the city of Esbjerg, Denmark.

HC-CARGO faces market changes and technical 
developments with a forward focused and cus-
tomer-orientated spirit, which is the driving force 
behind HC-CARGO employees. For more than 
50 years, customers have come to appreciate not 
only the high quality of HC-CARGO products, but  
 

also the excellent service and strong partnership 
they have with us.

HC-CARGO starters, alternators, A/C compres-
sors and auto electrical spare parts and acces-
sories, are a firmly established feature in the inde-
pendent automotive aftermarket.

The Bosch Company acquired Holger Christian-
sen A/S in 2008. HC-CARGO has been a Bosch 
Group brand since then.

HOLGER CHRISTIANSEN A/S
AA  BBoosscchh  GGrroouupp  CCoommppaannyy

Holger Christiansen A/S - A Bosch Group Company . Hedelundvej 13 . 6705 Esbjerg Ø.
 



LIDT OM OS SELV
6-stjernet camping og resort ved Vesterhavet ved Danmarks smukkeste 
strand med luksuswellness, 3 restauranter, badeland, legeland og trampo-
lincenter.

Hvidbjerg Strand ligger på kanten af Danmarks smukkeste strand. 

Naturen er helt tæt på og du kan opleve såvel den voldsomme nord-strand, 
hvor strømmen og vinden flår i kysten og den blide, badevenlige syd-strand 
med badebroen og det herlige strandliv.

Det er vores mål, at Hvidbjerg Strand altid skal være et sted, hvor børn, 
unge og voksne får opfyldt deres forventninger til et ferieophold ved 
Vesterhavet.

Hos Hvidbjerg Strand passer vi også godt på naturen.

Vi bruger naturens egne materialer, når vi bygger hytter og bygninger i 
ferieparken. 

I jorden under campingpladsen har vi nedgravet hele 6 km slanger til vores 
jordvarmeanlæg. På taget af bygningerne har vi opsat store solvarmean-
læg, der udnytter hver en solstråle året rundt. Det er fra disse installatio-
ner, vi henter energien til alt det varme vand. 

Vores restaurant, Høfde4, bruger lokale råvarer, hvilket mindsker CO2-
forbrug og gør det nemt at bestille varer efter behov og undgå madspild.

Spildevandet pumper vi direkte til det store moderne rensningsanlæg i 
Varde, og vi har installeret vandbesparende teknik i vores sanitetsbygnin-
ger. 

6-stjernet camping og resort ved Vesterhavet ved Danmarks smukkeste strand med 
luksuswellness, 3 restauranter, badeland, legeland og trampolincenter.

Hvidbjerg Strand ligger på kanten af Danmarks smukkeste strand. 

KONTAKTOPLYSNINGER
Hvidbjerg Strand Feriepark  
Hvidbjerg Strandvej 27  
6857 Blåvand

Tlf. .75 27 90 40 
info@hvidbjerg.dk 
www.hvidbjerg.dk

ANSATTE I DANMARK
250

LOKATIONER
Hvidbjerg

Hvidbjerg Strand  
Feriepark
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Hvidbjerg Strandvej 27 · 6857 Blåvand · info@hvidbjerg.dk · Tlf. +45 75279040 
Book og se mere på www.hvidbjerg.dk

5 varme og kolde bassiner – 2 dampbade – 5 saunaer
behandlinger – spaoplevelser – massage – pedicure

www.blaavandwellness.dk

Kort fortalt

·  Du skal have lyst til at give vores 
gæster en god ferie, for en ferie kan 
ikke laves om.

·  Du skal være smilende og udadvendt.

·  Du skal kunne/turde tale tysk, da  
ca. halvdelen af vores gæster er tyske.

·  Vi har åben 7 dage om ugen året rundt, 
og du skal have lyst til at arbejde i 
tidsrummet mellem kl. 8.00–22.00.

·  Du får en grundig oplæring, og du har 
altid gode og hjælpsomme kolleger 
lige ved hånden.

·  Der er mulighed for at bo på vores 
kollegieværelser sammen med en 
masse andre unge mennesker.

– et stenkast fra det 
brusende Vesterhav

Kunne du tænke dig at arbejde 
hos Hvidbjerg Strand Feriepark? 
Et 6-stjernet Ferieresort i rivende 
udvikling – lige ned til Vesterhavet. 

Søg job



The future belongs to successful employers, who, employ the best candi-
dates.

Please let Hytech Personnel help you securing your next position.

We focus on delivering manpower to companies in Denmark and Norway.

We specialize in Welders/Fitters/Mechanics/Offshore/Renewables/Oil & 
Gas/Project Managers/assistants - Office and Administration.

We are also very much are looking at the future jobs:

Green transition such as PTX and hydrogen segments – robot engineers – 
drone pilots – wind technicians.

We focus on being the link between employer and personnel in finding the 
relevant manpower for your company.

Our core area is assisting in the hiring of personnel in all disciplines.

We have a long history and expertise in technical personnel such as me-
chanics, technicians and operators for the on-/offshore production sectors, 
both domestically and internationally.

Our aim is to be considered a natural link between customers and person-
nel in areas of manpower – short term or long term.

We offer:

• Assignments of various duration
• Permanent employment
• Recruitment support – we can be your external HR Department – talk 

to us about this
• Temporary staff

We have a nationwide database of qualified and skilled employees, who in a 
short time are ready to undertake assignments for our customers.

At all times we have a varied number of people situated at our customers in 
exciting and challenging assignments.

Our personnel work independently or together with the customer’s own 
representatives.

Our company is certified in accordance with NS-EN ISO 9001:2008 and 
is accredited by the Achilles Joint Qualification System.

KONTAKTOPLYSNINGER
Hytech Personnel  
Niels Bohrs Vej 6 
6700 Esbjerg

Tlf. .70 60 20 22 
www.hytech.no

ANSATTE I DANMARK
15

LOKATIONER
Esbjerg , Hedensted og 
 Stavanger (Norge)

Hytech
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Vikar og 
rekrutterings-
ydelser
til dansk og internationalt erhvervsliv



Ingeniørforeningen
IDA

IDA er Danmarks største interesseorganisation og fagforening for stude-
rende inden for IT, naturvidenskab og ingeniørfag. Vi ved, at studietiden er 
både sjov, lærerig og udfordrende, og vi vil gerne hjælpe dig til at få mest 
muligt ud af den. 

Som studiemedlem i IDA er du klædt bedst muligt på til studietiden gen-
nem faglige, sociale og kontante fordele. Du får det første studieår gratis, 
og derefter koster det dig kun 20 kr. om måneden. Dit kontingent bliver 
hurtigt tjent hjem gennem vores mange kontante fordele – f.eks. vores 
attraktive studieforsikringer. 

INDIVIDUEL SPARRING 
I IDA vil vi gerne hjælpe dig godt i gang både med studiet og din kommende 
karriere. Vores rådgivere står hver dag klar til at vejlede og sparre om de 
udfordringer du møder, i forbindelse med studie og karriere. Du kan bl.a. 
få feedback på dit CV og din ansøgning, hjælp til at afklare dine studie- og 
jobmuligheder og gennemgang af din ansættelseskontrakt, når studiejob-
bet er i hus.

FEDE EVENTS 
Hvert år afholder IDA flere end 3.000 events, som bl.a. giver dig mulighed 
for at engagere dig i IDAs mange faglige netværk og møde dine måske kom-
mende kollegaer. Til sociale events kan du møde medstuderende på tværs 
af studieretninger, som alle er en del af Danmarks største fællesskab inden 
for IT, naturvidenskab og ingeniørfag.

IDA is Denmark's largest interest group and trade union for students inside IT, natural 
sciences and engineering. We strive to provide you and your fellow students with a strong 
academic community where you can strengthen your skills - during your studies and when 
you are looking for your first full-time job.

You can always ask us to give you feedback on your CV and applications. You can also get 
career advice and help concerning study options and job opportunities as well as a revision 
of your employment contract. 

As a member of IDA you will be part of a strong network that includes some of the most 
bright and talented students in Denmark. 

A membership of IDA is free the first year and after that you only pay DKK 20 a month.

BESØG OS  
PÅ STAND

2

KONTAKTOPLYSNINGER
Ingeniørforeningen, IDA 
Kalvebod Brygge 31-33 
1780 København V

 +45 33 18 48 48 
ida@ida.dk 
idaforstuderende.dk

MEDLEMMER I DANMARK
105.000

LOKATIONER
Esbjerg, Trekantsområdet og 
Sønderjylland. 

84



ALEXANDER
læser til 

maskiningeniør
på AAU-Esbjerg

IDA er et fagligt fællesskab af 30.000 studerende, 
der læser IT, naturvidenskab og ingeniørfag
Meld dig ind i IDA og styrk din viden og dit netværk blandt 
nogle af Danmarks klogeste og mest engagerede studerende.

Læs mere på idaforstuderende.dk

1. ÅR 
ER GRATIS. 

DEREFTER KUN
20 KR. OM 
MÅNEDEN



I Jobcenter Esbjerg bygger vi bro mellem mennesker og virksomheder.  
Vi hjælper mennesker med at komme i arbejde, så de kan realisere 
deres potentiale. Og vi hjælper virksomheder med at få den kvalifice-
rede arbejdskraft, der er drivkraften for udvikling og vækst. Vi kender 
arbejdsmarkedet og jobsituationen i lokalområdet. Og vi har kontakt til 
både virksomheder og jobsøgere fra de fleste brancher. Så vi kan sikre det 
rigtige match.   

JOBCENTRETS ENERGITEAM  
– FORMIDLER JOBS TIL ENERGISEKTOREN 
Jobcentret har et energiteam, som formidler kontakt mellem ledige eller 
nyuddannede og virksomheder inden for energi og offshore (vind, olie, 
gas). Vi vejleder om relevante arbejdsområder og kan hjælpe med kurser 
og relevant brancheerfaring. Vi har et indgående kendskab til energi- og 
offshorebranchen og rådgiver lokale virksomheder om arbejdskraft, op-
kvalificering, tilskudsmuligheder mv. 

Energiteamet er et landsdækkende videncenter for energi og  offshore  
– for både jobskiftere, a-kasser og jobcentre. 

VI MATCHER HØJTUDDANNEDE LEDIGE  
MED LOKALE VIRKSOMHEDER   
I Jobcentret har vi et særligt team for nyuddannede og ledige med en lang 
videregående uddannelse. Her hjælper vi højtuddannede med at komme ind 
på det lokale arbejdsmarked. Og vi vejleder og hjælper både små og store 
virksomheder til at ansætte de rigtige personer – i ordinært arbejde, med 
løntilskud eller i en kort praktik. 

At Jobcenter Esbjerg we match qualified jobseekers with companies in the 
EnergyMetropolis.  

Our Energy Team has specialized in assisting local energy companies recruiting their 
next employee or groups of employees. 

The Energy Team has a widespread network of potential candidates all across 
Denmark and extended knowledge of trends and developemnts in the Energy and 
Offshore Sectors. Whether your company is looking to recruit, upgrade skills or jusk 

seeking advice on your options, the Energy Team is your entry point. 

For graduates and job seekers with higher educations, Jobcenter Esbjerg can 
assist in finding relevant job openings, including jobs with wage subsidies 
and short term internships.

KONTAKTOPLYSNINGER
Jobcenter Esbjerg  
Exnersgade 33  
6700 Esbjerg  
Tlf. 76 16 73 00  
Energiteamets Hotline:  
76 16 74 72  
 jobcenter@esbjergkommune.dk 
www.esbjergkommune.dk 

ANSATTE I DANMARK
510

LOKATIONER
Hovedkvarter i Exnersgade 
Afdelinger i Esbjerg og Ribe.

Jobcenter Esbjerg
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– det rigtige match starter i Jobcentret

MENNESKER I VÆKST  
FÅR VIRKSOMHEDER  

TIL AT VOKSE  



Kids-world er en af Danmarks største online forhandlere af tøj, sko og 
legetøj til børn og teenagere. Vi brænder for at skabe et fantastisk shop-
pingunivers samtidig med at kunderne får oplevelsen af, at de handler i en 
nærværende webshop. 

VI HAR STORE DRØMME OG EKSPANDERER INTERNATIONALT
Vi udvider hastigt vores varesortiment og er under konstant udvikling både 
teknisk og personalemæssige. 

Hos Kids-world sætter vi personlig udvikling i højsæde, da vi tror på at, hvis 
du udvikler dig, gør virksomheden det også. Vi vil hele tiden blive bedre til 
vores arbejde.

Omgangstonen er uhøjtidelig, humoristisk og uformel og vi har hos Kids-
world en yderst flad struktur, hvor alle arbejder sammen som et team. 

Kids-worlds 130 medarbejdere er vores vigtigste aktiv, hvorfor vi gør os 
umage med at du har det godt. Vi har fleksible arbejdstider, frokostordning, 
en aktiv personalegruppe og meget mere. 

Vi har gennem flere år været familiens foretrukne og største shopping-
univers og det vil vi blive ved med! - Skal du være med? 

Kids-world er en privat eget virksomhed, der blev grundlagt i 2006. Virksomhedens 
lager og adminstration ligger i Esbjerg V. 

Vi har netop sagt velkommen til 45 nye robot-venner, der aldrig holder fyraften. 
Vores 45 robotter bor i toppen af én af vores store nye lagerhaller, da de skal hjælpe 
os med at opbevare og plukke mange af de varer vores kunder bestiller.  

For at kunne hjælpe vores nye robot-kollegaer er vi stadig på udkig efter dygtige og 
engageret medarbejdere. 

Vi glæder os til at se dig på vores stand.

Læs og tjek os ud: www.kids-world.dk 

KONTAKTOPLYSNINGER
Kids-world 
Smedevej 6 
6710 Esbjerg V

ANSATTE I DANMARK
130

LOKATIONER
Esbjerg

Kids-world
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www.kids-world.dk - info@kids-world.dk - Tlf: (+45) 32 17 35 75

“
“

Det er jo lidt en anden vej, jeg er på vej ud af, men 
det var den vej, jeg skulle. Det, der er fedt her, er, at 
jeg må prøve forskellige ting.

Det er en virksomhed, der er meget i vækst og er 
på en rejse, hvor man kan være med til at forme 
tingene. Så det er ikke en gammel dinosaur, her er 
hurtigt fra tanke til handling.

- Rebecka, Projektleder hos Kids-world



Global leverandør af undervandsteknologiske løsninger med speciale i 
design, produktion, salg og service af systemer til offshore renewables, 
olie og gas, søværn, maritime anlægsprojekter, undervandssikkerhed, 
havforskning, miljøundersøgelser m.m.

MacArtney bestræber sig på at være en professionel og socialt berigende 
arbejdsplads. Vi har en meget aktiv Personaleforening, der samler virksom-
heden omkring forskellige arrangementer understøttet af ledelsen, der 
ligeledes arbejder på at højne den daglige arbejdsglæde. Vi ønsker, at det 
at arbejde for MacArtney betragtes som mere end "bare et job". Vores hold-
ning er, at arbejdet udføres bedst og mest effektivt i et godt arbejdsklima, 
der bygger på entusiasme, fornøjelse, gensidig åbenhed, tillid, respekt og 
ansvarsfølelse. 

KUNDERELATIONER
Tilfredse kunder er afgørende for en sund forretning. MacArtney’s kun-
deorienterede kultur, der fokuserer på kunderejsen fra A til Z, kræver en 
kontinuerlig samlet indsats og levering af en sublim oplevelse. Hver gang.  

At opnå kundeloyalitet, samt opbygge langsigtede kunderelationer, er en 
fælles opgave hos hele MacArtney organisationen. Den samlede indsats er 
alfa og omega i vores målsætning om at tilbyde den mest optimale løsning 
til de komplekse udfordringer vore kunder står med.

Global supplier of underwater technology solutions covering a diverse market of offshore 
renewables, oil and gas, naval activities, civil engineering, underwater security, ocean 
science, environmental research etc.

MacArtney strives to be a professionally and socially rewarding place to work. We aim to 
ensure that working for MacArtney is considered more than ‘just a job’. In our philosophy, 
work is best carried out, and most efficiently, in a good working climate which is built upon 
enthusiasm, joy, mutual openness, confidence, respect, and sense of responsibility.

CUSTOMER RELATIONS
Satisfied customers are crucial to a healthy business. MacArtney’s customer-centric 
culture, focusing on the customer journey from A to Z, necessitates a continual delivery of 
sublime customer experience. Achieving customer loyalty is a shared task throughout the 

entire MacArtney organisation. Therefore, MacArtney continuously strives to understand, 
address, and adapt to complex customer challenges.

KONTAKTOPLYSNINGER
MacArtney A/S 
Gl. Guldagervej 48 
DK-6710 Esbjerg 

Tlf.: +45 7613 2000 
Email: info@macartney.com 
www.macartney.com

ANSATTE I DANMARK
188 / ~400

LOKATIONER
Hovedsæde i Danmark med 24 
lokationer i Europa, Asia-Pacif-
ic og Amerika.

MacArtney A/S
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Our  
employees  

are our most  
important  

resource and asset

MacArtney always strives to attract 
and retain the most qualified people 

to empower our operations and is fully 
committed to continuously training and 

motivating existing employees by  
proactively developing skills,  

assignments, responsibilities and  
qualifications.



VI SØRGER FOR, AT DER ER STRØM I KONTAKTERNE
N1 er et af de førende elnetselskaber i Danmark og er ejet af Norlys-
koncernen. Vi er 450 medarbejdere, der hver dag forsyner 750.000 hjem 
og virksomheder med strøm. Vi har skabt et stabilt elnet og arbejder på at 
gøre det endnu bedre, så det også kan bære fremtidens behov i den grønne 
omstilling.

VI HAR MULIGHED FOR AT FORANDRE FREMTIDEN.  
HJÆLP OS MED AT GØRE DET RIGTIGT
Hos N1 kommer du til at løfte et stort ansvar. Vi er andelsejede og kan 
derfor tænke langsigtet, når vi udvikler fremtidens elnet, der er rustet 
til mere vedvarende energi. Du får chancen for at sætte dit aftryk på det 
stærke elnet, som vi investerer massivt i at vedligeholde og udbygge. Og du 
får mulighed for at bruge dine evner og din erfaring på komplekse projekter 
sammen med kolleger, der også er blandt de bedste på deres felt.

VI GØR HINANDEN BEDRE OG GIVER DIG FRIHED  
I HVERDAGEN
Som medarbejder i N1 har du stor indflydelse på dine opgaver og din 
hverdag. Vi tror nemlig på, at du er den bedste til dit arbejde. Hos os er der 
fleksibilitet til at få hverdagen til at hænge bedst sammen og masser af 
plads til initiativ og din faglige kunnen. Samtidig vil du opleve et stærkt 
fællesskab, hvor vi hjælper hinanden med at lykkes. Hvis du både kan tage 
hånd om dine egne opgaver og gøre dine kolleger bedre, så er det lige 
præcist dig, vi har brug for i N1. 

N1 er Jyllands største elnetselskab og er ejet af Norlys koncernen.

Vi er ca. 450 medarbejdere, som hver dag sørger for, at mere end 750.000 hjem og 
virksomheder har strøm i kontakten - både nu og i fremtiden. 

Elnettet baner vejen for grøn energi i Danmark, og i N1 vil vi sikre, at elnettet er 
gearet til øget elektrificering. Grøn omstilling er en naturlig del af vores hverdag.

Her tør vi tænke nyt, bruge hver vores fagligheder og gøre tingene anderledes. 

I fællesskab løser vi en vigtig samfundsopgave - og det er vi stolte af. 

Geografisk er N1 forankret i Esbjerg og desuden fordelt på kontorer 
flere steder i landet.

N1 

KONTAKTOPLYSNINGER
N1 
Edison Park 1 
6715 Esbjerg

ANSATTE I DANMARK
450

LOKATIONER
Esbjerg, Aarhus, Aalborg, 
Sønderborg, Støvring, Kolding, 
Ringsted og Brønderslev.

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

39

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob
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Vi sørger for et grønt
Danmark – og lige nu 
har vi brug for dig

Vil du være med til at 
sætte fart på den 
grønne omstilling?
I N1 hjælper vi med at gøre plads til elbiler på de danske 
veje. Vi sætter også strøm til kontakten i 750.000 hjem 
og virksomheder. Og vi arbejder digitalt, datadrevet og 
dedikeret for at sikre et elnet, der kan bære en grøn 
fremtid. Derfor er det også blandt vores opgaver at 
tilslutte store solcelle- og vindmølleparker til elnettet. 

Lyder det som noget for dig?
 

Se mulighederne på
N1.dk/job 



STÆRKE SERVICELØSNINGER TIL ENERGI INDUSTRIEN
NorSea er en af Europas førende serviceleverandører til offshore- 
industrien. Vi servicerer Nordsøens energiindustri fra 12 forsyningsbaser  
i Danmark, England og Norge. 

Vi driver Danmarks største offshore-base i hjertet af Esbjerg og har mere 
end 50 års erfaring i basedrift og logistikløsninger. 

BLIV EN DEL AF NORSEA
NorSea Denmark leverer innovative, fleksible og sikre logistikløsninger 
indenfor energibranchen og den maritime sektor. 

Vi håndterer alt fra agency og stevedoring til transport, logistik til told-
deklarering, og vi har således brug for mange forskellige kompetencer. 

Derfor søger vi studerende, trainees og lærlinge, praktikanter og både 
nyuddannede og erfarne kolleger. 

Hos os kan du uddanne dig med traineeforløb indenfor administration 
 specialiseret på eksempelvis told, shipping eller spedition; du kan blive 
trainee indenfor HR eller finans; du kan komme i lære som smed eller maler 
i vores Steel and Paint-department, og du kan komme i praktik indenfor 
marketing, økonomi og HR, eksempelvis.  

Vi har mange studiejobmuligheder, og vi har mange kolleger, som er blevet 
hos os efter endt uddannelse.

STRONG SERVICE SOLUTIONS FOR THE ENERGY INDUSTRY 
NorSea is one of Europe's leading service providers to the offshore industry. We 
service the North Sea energy industry from 12 supply bases in Denmark, England, 
and Norway. 

We operate the largest offshore base in Denmark from the heart of Esbjerg and have 
more than 50 years of experience in base operations and logistics solutions.

KONTAKTOPLYSNINGER
NorSea Denmark 
House of Offshore Innovation 
Kanalen 1 
6700 Esbjerg

ANSATTE I DANMARK
250/1.200

LOKATIONER
Esbjerg 
Frederikshavn

NorSea Denmark

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

20

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

+ Udland

+ Trainee-forløb
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Start your career 
at NorSea

S a f e r  -  Sm a r t e r  -  G r e e n e r 
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polytech.com

 
Let’s make wind power a better business. Together
At Polytech, we work to make wind energy even better. We develop,  
design and produce some of the most sophisticated systems for 
protecting and improving wind turbines anywhere in the world. 
We are a global company with more than 850 dedicated colleagues
and locations in Denmark, Germany, China, Mexico, and the  
United States.

RESPONSIBLE      INVITING      AGILE      EMPOWERING      INVENTIVE 

Polytech

At Polytech, we work to make wind energy better. We bring sustainable solu-
tions to life that improve the durability and performance of wind turbines. 
Founded in 1994, we are now front-runners in wind power innovation and a 
trusted partner to major players in the wind industry all over the world.

WE WORK TOWARDS A SUSTAINABLE TOMORROW
Our vision is to make wind the preferred source of energy through inno-
vation and collaboration. We were the first company in the global wind 
industry to be certified within UN’s sustainable development goals and all 
our innovations and solutions are developed with sustainability in mind. 

WANT A JOB CHANGING THE WORLD? 
At Polytech, we are proud to be part of the global transition towards 
renewable energy. What binds us together as a company is a shared mindset 
distinguished by curiosity, courage, ambitions, drive and a believe that by 
working together across professional boundaries we are better placed to 
achieve our goals.

Read more about our open positions and opportunities at www.polytech.com

Let's make wind power a better business. Together.

VIL DU VÆRE MED TIL AT FORANDRE VERDEN?
Polytech har en vision - vi vil gøre vind til den foretrukne energikilde. Det er ikke bare 
en vigtig opgave - det kræver også en enorm indsats.

Vi har et tæt samarbejde med de førende vindmøllefabrikker, og vi leverer alt fra 
udvikling og design til prototyper, test, produktion, logistik, installation og service. 
Sagt på en anden måde: hos Polytech kan du være med på alle rejsens etaper - fra 
vision til den færdige løsning.

Polytech er en global virksomhed med afdelinger på tværs af kontinenter og 
tidszoner, og bare på vores hovedkontor i Bramming arbejder kolleger fra mere end 
20 lande. Selv om vi oplever kraftig vækst, holder vi fast i en flad organisationskultur. 
Fordelen er, at alle medarbejdere har frihed til at bruge deres kreative evner, komme 
med nye ideer og har reel indflydelse på de løsninger, vi udvikler - og i sidste ende på 
den verden, vi alle er en del af. 

Polytech - Wind for life

KONTAKTOPLYSNINGER
Polytech 
Industrivej 37 
DK-6740 Bramming

+45 75 10 10 26 
info@polytech.com

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
550/850

LOKATIONER
Denmark, Germany, China, USA 
and Mexico.

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

25

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob
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polytech.com

 
Let’s make wind power a better business. Together
At Polytech, we work to make wind energy even better. We develop,  
design and produce some of the most sophisticated systems for 
protecting and improving wind turbines anywhere in the world. 
We are a global company with more than 850 dedicated colleagues
and locations in Denmark, Germany, China, Mexico, and the  
United States.

RESPONSIBLE      INVITING      AGILE      EMPOWERING      INVENTIVE 



We are 
crazy about 

clever minds

Primo Danmark A/S

VI ER VILDE MED KVIKKE HOVEDER
Kunne du tænke dig at afprøve dine kompetencer i en virksomhed, hvor du 
får lov?

Vi er altid på udkig efter kvikke hoveder til vores kontor i Tistrup. Hos 
Primo Danmark fremstiller vi specialprofiler i plast til mange forskellige 
brancher og produktområder – fra vindmøller til fodlister – og vores kunder 
tæller store, internationale koncerner i ind- og udland.  

INTERNATIONAL KARRIERE
Hos Primo Danmark får du en fantastisk mulighed for at udbygge dine 
kompetencer med praktisk erfaring og sætte dit aftryk på virksomheden. 
Afhængig af, hvilken funktion du varetager, vil du blive en del af et 
internationalt team med aktiviteter på tværs af landegrænser. Vi er del 
af en koncern med 1000 medarbejdere og afdelinger i ni lande i Nord- og 
Østeuropa samt i Kina. 

VI LÆRER AF HINANDEN
Vi forventer, at du kan bidrage med ny viden, kreative ideer og evnen til at 
bruge teori i praksis. Vi tilbyder til gengæld udfordringer, sparring og gode 
rammer for læring og udvikling. Du vil havne blandt 150 kolleger, der trives 
i et uformelt miljø med korte beslutningsveje, og vi vil tage os godt af dig. 

Vi ser frem til at byde dig velkommen til en spændende hverdag i Primo 
Danmark!

PRIMO’S CORE IDENTITY
Primo is an international extrusion specialist, supplying a multitude of industries with 
tailored profile solutions, such as: Building, HVAC, Energy, Lighting, Offshore, Medico, 
Electronics, Transport and many more. 

You will meet us in nine countries with 13 departments and plants and more than 
1,000 employees.

Primo was founded in 1959; the parent company is located in Copenhagen, with 
subsidiaries in Russia, Finland, Sweden, Norway, Denmark, Netherlands, Germany, 
Poland and in China.

Our identity is crucial in our daily work, not just as words in a brochure, but as the 
glue that binds us together across borders and organizational boundaries. 

Primo’s identity is described in four words: 

We Care - We are Openminded – We are Reliable – We Execute

Learn more on primo.com

KONTAKTOPLYSNINGER
Primo Danmark A/S 
Jernbanegade 11 
6863 Tistrup

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
150/1.000

MODERSELSKABET
Inter Primo A/S 
Højbro Plads 6 
1200 Kbh. K

primo.com

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø
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PÅ STAND
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We are 
crazy about 

clever minds



Vi søger kolleger,

Præcis som os
og vores kunder

pwc.dk/karriere

der er vidt forskellige.

Succes skaber vi sammen ...

PwC

SUCCES SKABER VI SAMMEN
Det er vores medarbejdere og partnere, der gør PwC til PwC og skaber 
succes for vores kunder hver dag gennem en fælles, stærk indsats. I 
PwC arbejder vi for at styrke tilliden i samfundet og være med til at løse 
væsentlige problemstillinger. Det gør vi med udgangspunkt i vores viden 
inden for revision, skat og rådgivning. 

BRÆNDER DU LIGESOM OS FOR AT GØRE EN FORSKEL? 
Og har du et godt hoved, et stort hjerte og et bredt smil, så kan PwC være 
det rette sted for dig. Du får den stærkeste kundepalette at arbejde med.  
I PwC rådgiver vi alle dele af dansk erhvervsliv - fra de førende virksom-
heder til ejerledere og offentlige institutioner. Vi er stolte af, at alle C25- 
virksomheder og i alt 25.000 virksomheder i Danmark har valgt at sam-
arbejde med os. 

Vil du vide mere om, hvordan din karriere kan folde sig ud hos os,  
så besøg www.pwc.dk/karriere.   

OPPORTUNITIES ARE AT THE HEART OF A CAREER WITH US
PwC is defined by our dedicated people and partners. In collaboration with our clients, 
we succeed every day through joint and committed efforts. Our purpose is to build 
trust in society and solve important problems. Our efforts are based on our expertise 
in assurance, tax and advisory services. It is important for us to offer the most devel-
oping and flexible conditions to everyone pursuing a career with us – from our skilled 
student assistants to experienced partners. Are you eager to make a difference? 
Visit www.pwc.dk/karriere

KONTAKTOPLYSNINGER
PwC 
Esbjerg Brygge 28, 2. 
6700 Esbjerg

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
2.430 / 250.930

LOKATIONER
Esbjerg, Herning, Holstebro, 
Skjern, Skive, Ringsted, 
Hellerup, Hillerød, Odense, 
Sønderborg, Trekantsområdet, 
Aalborg og Aarhus

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

28

MULIGHEDER

+ Studiejob

– Projekt

+ Praktik

– Hovedopgave

– Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob
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Vi søger kolleger,

Præcis som os
og vores kunder

pwc.dk/karriere

der er vidt forskellige.

Succes skaber vi sammen ...



WHY JOIN RAMBOLL? 
Ramboll is a global engineering, architecture, and consultancy company 
with a leading edge in creating sustainable cities and societies. Our 16,000 
experts drive sustainable change within Buildings; Transport; Water; 
Environment & Health; Architecture, Landscape &Urbanism; Energy and 
Management Consulting. 

Joining us means working for a company that strives to make a difference – 
for our employees, clients and society.

WORK WITH LEADING EXPERTS AND PROJECTS
Every year, we are involved in more than 20,000 projects varying from 
iconic landmarks to local projects. You will be part of cross-disciplinary 
project teams with endless opportunities to explore new and innovative 
ideas and solutions. And with 16,000 experts across the company, you’ll 
never be short of inspiration from your colleagues.

HELP SHAPE THE SOCIETY OF TOMORROW
We invite you to work on solving some of the biggest challenges 
facing societies, companies, and people around the world. We work on 
projects that enable sustainable change, both economically, socially and 
environmentally - ranging from mass transit systems that cut travel times, 
transport costs and carbon emissions to climate adaptation projects 
that improve the quality of life in cities like Copenhagen, New York and 
Singapore, just to name a few.

HVEM ER RAMBØLL?
Rambøll er en global ingeniør-, arkitekt- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i 
Danmark i 1945. Vores 16.000 eksperter skaber bæredygtige løsninger på tværs af: 
Byggeri; Transport; Vand; Miljø & Sundhed; Arkitektur, Landskab & Urbanisme; Energi 
og Managementrådgivning. 

Verden over kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden til at skabe 
bæredygtige byer og samfund. Vi kombinerer indsigt med styrken til at drive positive 
forandringer for vores kunder i form af ideer, der kan realiseres og implementeres.

 Vi kalder det: Bright ideas. Sustainable change.

Ramboll

KONTAKTOPLYSNINGER
Ramboll Esbjerg 
Bavnehøjvej 5 
6700 Esbjerg 

+45 5161 1000  
info@ramboll.com  
dk.ramboll.com/careers

ANSATTE I DANMARK/GLOBALT 
3,500 / 16,000

LOKATIONER
300 offices in 35 countries. In 
Denmark: Esbjerg, Copenhagen, 
Aarhus, Odense, Aalborg, Viborg, 
Herning, Vejle, Haderslev, Søn-
derborg, Fredericia and Roskilde.

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

+ Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob
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INVITING 
BRIGHT MINDS

It takes bright minds to power cities all 
over the world. Filipe and his colleagues 
used an innovative design for offshore 
wind turbine foundations to provide 
green energy to millions of people.  
We invite bright minds to join us. 
Meet Filipe and see our open positions 
at dk.ramboll.com/Careers



Med base i Esbjerg har vi siden 1980 leveret design, fabrikation, service 
og vedligehold af vores kunders aktiver og gennemført projektledelse i alle 
faser af energiprojekter – primært inden for Olie & gas og Offshore Wind. 

Vi leverer alt fra nøglefærdige ingeniørløsninger og design til service, 
mandskab, komponenter og systemer (eks. brandslukning og telekommuni-
kation). Vi sørger altid for, at vores kunder og partnere i energisektoren får 
sikre og omkostningseffektive løsninger. 

MEDARBEJDERNE ER VORES VIGTIGSTE AKTIV
Vi ved, at vores medarbejdere er vores vigtigste aktiv - og vi samler på 
dygtige folk, der brænder for det, de laver. Derfor har vi stor fokus på 
trivsel og vi stræber efter at skabe et inspirerende arbejdsmiljø med plads 
til innovation, forskellighed og gode ideer. 

VI VIL OGSÅ VÆRE DIT 1. VALG
Vi har en klar målsætning om at være FØRSTE valg for både kunder og 
medarbejdere, og vores virksomhedskultur er præget af fem grundlæg-
gende værdier; safety, commitment, inspiration, reliability og responsive-
ness.

VIL DU VÆRE MED? 
Så hold øje med relevante stillingsopslag – og ansøg online:  
www.semcomaritime.com/careers

Dedicated to the energy sector, Semco Maritime is an international contracting and 
engineering company with approx. 1,400 employees.

Since 1980, we have been facilitating design, fabrication, service and maintenance 
of our customers’ assets, providing comprehensive project management across all 
project phases of energy projects (within the oil & gas and offshore wind industries).

From turnkey engineering solutions to operation support and delivery of components, 
systems and solutions – we make sure our customers and partners in the energy 
sector experience safe, cost-efficient operations.

JOIN US
Find vacant positions and career opportunities here  

www.semcomaritime.com/careers

KONTAKTOPLYSNINGER
Semco Maritime 
Esbjerg Brygge 30 
DK-6700 Esbjerg 
Tlf.nr.: +45 7916 6666 
semco@semcomaritime.com

ANSATTE GLOBALT
Ca. 1.400

LOKATIONER
Danmark, Norge, UK, Tyskland, 
Singapore og USA.

Vi har hovedsæde i Esbjerg DK.

Semco Maritime

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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+ Praktik
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#semcomaritime

Apply here

In my team, we design and  
construct offshore wind substations. 
Finding the very best solutions  
for our customers is my greatest  
motivation!

Daniel Raun Aszkenazy  
Project Manager, Large Projects

Dedicated  
people doing 

what they  
do best!



VI SKABER VÆRDI FOR SAMFUNDET
I Sikkerhedsstyrelsen kommer du til at gøre en helt konkret forskel for 
samfundet. Vi skaber love og regler, der forbedrer virksomhedernes ram-
mevilkår – uden at gå på kompromis med sikkerheden. 

Vi arbejder med teknisk sikkerhed - lovarbejde, minister- og departements-
betjening samt markedsovervågning for blandt andet:

• Byggevarer
• El
• Fyrværkeri
• Gas
• Huseftersyn
• Legetøj
• Maskiner
• Generel produktsikkerhed

Vi lægger vægt på fagligt dygtige medarbejdere, der trives i krydsfeltet 
mellem teknik, jura og politik, og som har lyst til at indgå i et ambitiøst og 
professionelt arbejdsmiljø. Samtidig er der plads til at have det sjovt, mens 
man arbejder.

Som medarbejder i Sikkerhedsstyrelsen har du mulighed for at påvirke dine 
egne arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du kan bl.a. arbejde med pro-
jektarbejde, projektledelse, sagsbehandling, udarbejdelse af ny lovgivning 
og internationalt samarbejde. 

KONTAKTOPLYSNINGER
Sikkerhedsstyrelsen 
Esbjerg Brygge 30 
6700 Esbjerg

ANSATTE I DANMARK
190

LOKATIONER
Esbjerg

Sikkerhedsstyrelsen

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave
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– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob
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Sikkert samfund. 
Tryg hverdag.



SKAT ER IKKE ENKELT. MEN DET ER VIGTIGT.
Skattestyrelsen sikrer, at borgere og virksomheder betaler korrekte skat-
ter og afgifter til tiden. Den opgave løser vi ved at gøre det nemt og trygt at 
betale sin skat og ved at have effektive kontrolmekanismer integreret i alle 
dele af opgaveløsningen.

Vi står overfor en historisk rekrutteringsopgave, idet vi skal rekruttere i 
størrelsesordenen op til 3.000 medarbejdere i årene frem til og med 2023. 
Det skal vi blandt andet, fordi vi styrker skattekontrollen markant, fordi vi 
får tilført flere opgaver, og fordi erfarne kolleger løbende går på pension. 
Derfor har vi brug for en bred vifte af flere dygtige medarbejdere og ledere. 

Vi er en stor organisation, der løser komplekse og krævende opgaver. Som 
ny vil du opleve, at læringskurven er stejl, og at du opbygger kompetencer, 
der vil følge dig i din videre karriere. På messen kan du høre mere om de 
mange spændende karrieremuligheder i Skattestyrelsen. 

Leder du efter job lokalt, har personområdet i Skattestyrelsen hovedsæde i 
Ribe, og som led i regeringens ønske om at styrke skattekontrollen åbner et 
helt nyt skattecenter i Esbjerg i efteråret 2021.

Vil du gøre en forskel og bruge din faglighed til at løse en samfundsopgave 
med mening, så find dit nye job hos os. Læs mere om Skattestyrelsen og se 
ledige stillinger på sktst.dk/job - og er der ikke en ledig stilling, der matcher 
dig, kan du oprette en jobagent, så du får besked, når nye stillinger blive 
slået op.

KONTAKTOPLYSNINGER
Skattestyrelsen 
Copenhagen Towers 1, 
Hannemanns Allé 25, 
2300 København S

ANSATTE I DANMARK
4.900

LOKATIONER
Skattestyrelsen har lokationer i 
21 byer fordelt over hele landet. 
Skattestyrelsens fagområde 
Person har hovedsæde i Ribe, og 
i efteråret 2021 åbner et helt 
nyt skattecenter i Esbjerg.

Skattestyrelsen

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

+ Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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Find et job med mening på  
Skattestyrelsen.dk/job
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LØSNINGER TIL DEN GLOBALE ENERGISEKTOR
SubC Partner er en international leverandør af tjenester og produkter til 
offshore-industrien. 

Vores mål er at tilbyde de mest innovative, fleksible og omkostningseffek-
tive løsninger til at sænke prisen på energi.

Vi tilbyder en bred vifte af offshore inspektions-, installations-, reparati-
ons- og vedligeholdelsestjenester samt tekniske og fabrikationsmæssige 
kompetencer. Vi fungerer som en enkelt kilde leverandør inden for subsea 
services, site service og byggeri.

Vi er eksperter inden for aluminiumsdesign og bruger vores interne pro-
duktionskendskab til at reducere vægt og omkostninger, samtidig med at vi 
opretholder høj kvalitet og robust design.

I projekter er vi involveret fra tidligt stadie til vellykket offshore idriftsæt-
telse. Vores praktiske tilgang sikrer, at alle projekter er godt taget hånd om 
i alle faser.

SOLUTIONS FOR THE GLOBAL ENERGY SECTOR
SubC Partner is an international supplier of services and products to the offshore 
industry. Our aim is to offer the most innovative, flexible, and cost-effective solutions 
to lower the price of energy.

We offer a broad range of offshore inspection, installation, repair, and maintenance 
services as well as engineering and fabrication competences. We act as a single 
source supplier within subsea services, site service, and construction.

KONTAKTOPLYSNINGER
SubC Partner 
Sahara 4 
6700 Esbjerg

ANSATTE I DANMARK
65

LOKATIONER
Esbjerg

SubC Partner

MULIGHEDER

+ Studiejob

– Projekt

+ Praktik

+ Hovedopgave

– Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND

1
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With a clear focus on providing asset 
integrity solutions to the offshore Oil/Gas 
and Renewal Sector industry, we offer 
world-leading engineering, fabrication and 
maintenance solutions from the seabed 
and upwards.

Our company is an unique combination of 
engineers and technicians as well as our 
permanent staff of experienced craftsmen, 
which enable us to handle all phases of a 
project from idea to proven concept and 
product.

Our high level of competencies and 
innovative profile has given us a proven 

track record of developing robotic 
solutions which ensure a strong founda- 
tion for our international growth strategy. 

Our employees are not just the company’s 
backbone, they are its life force. We strive 
to set an informal tone, letting a sense of 
humor and creativity be a keystone in the 
way we work. A high team spirit sets our 
values, which are innovation, flexibility and 
trustworthiness.  
 
“If everyone is moving forward together, 
then success takes care of itself.”  
Words from Henry Ford

SubC Partner is an international supplier of innovative solutions and 
products to the offshore industry. Our purpose is to help develop 
and support the future with less impact on the environment.  
We believe that the minimum foot-print solution also will be the 
most efficient solution.

SubC Partner
- Innovation  
from the  
seabed and 
upwards



Sygehuset behandler patienter indenfor næsten alle specialer, såvel medi-
cinske som kirurgiske.

Sygehuset har godt 370 sengepladser og omkring 2.700 ansatte. Årligt 
indlægges der 33.000 patienter, mens knap 390.000 aflægger besøg i et 
af vores ambulatorier. Sydvestjysk Sygehus er et stort uddannelsessted, 
hvor der hvert år er knapt 800 uddannelsessøgende i klinisk uddannelse/
praktik. 

De kliniske undervisningsforløb/praktikker planlægges af relevante fag-
personer fra de mange forskellige uddannelser, som SVS rummer.

Uddannelse indgår som en naturlig og integreret del af arbejdet på hele 
sygehuset, hvor uddannelserne er fagligt udfordrende og personligt udvik-
lende. Du vil blandt andet lære at tage ansvar og beslutninger samt hjælpe 
mennesker gennem sygdom og videre i livet.

• Ambulanceuddannelsen 
• Audiologiassistentuddannelsen 
• Bioanalytikeruddannelsen 
• Ergoterapeutuddannelsen 
• Fysioterapeutuddannelsen 
• Jordemoderuddannelsen 
• Lægesekretæruddannelsen 
• Lægeuddannelsen 
• Radiografuddannelsen 
• Social- og sundhedsassistentuddannelsen 
• Sygeplejerskeuddannelsen 
• Uddannelser i relation til ernæring 

A SHORT INTRODUCTION TO HOSPITAL SOUTH WEST JUTLAND
Hospital South West Jutland is the emergency hospital for the 225.000 citizens 
in the area and the hospital has regional responsibility for some treatments and 
examinations.

The hospital has 18 clinical departments and is located in Esbjerg, Grindsted and 
Brørup. 

The hospital employs 2.700 people and in a year there are 39.000  admissions and 
312.000 outpatient treatments.

We have nearly 800 students each year. The clinical education / training 
courses are planned by relevant professionals from the many different 
programs which SVS offers. To mention some: doctors,  nursing students, 
laboratory technicians, paramedics, physiotherapy and occupational 
therapy students etc.

Sydvestjysk Sygehus

KONTAKTOPLYSNINGER
Sydvestjysk Sygehus 
HR Afdelingen 
Finsensgade 35,  
6700 Esbjerg. 

Tlf. +45 79 18 20 00  
Email: svs@rsyd.dk

ANSATTE I DANMARK
2.700

LOKATIONER
Esbjerg, Grindsted og Brørup.

MULIGHEDER

+ Studiejob

+ Projekt

+ Praktik

– Hovedopgave

– Udland

– Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER
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Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design
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Miljø
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FULD AF MULIGHEDER 
PÅ SYDVESTJYSK SYGEHUS

2700 ansatte i mange
forskellige typer jobs
WWW.SVS.DK/JOB

Bioanalytikere

Fleksjob

Læger

Sekretærer

Rengøringspersonale
Studerende

Plejepersonale
Administrativt personale

Portører

Køkkenpersonale

Jordemødre

Fysio- og ergoterapeuter

Teknisk personale

Apotekspersonale

Diætister

Sygehuspræst



Teknisk Landsforbund er fagforeningen for dig der arbejder eller har en 
erhvervs-eller videregående uddannelse indenfor teknik, design, byggeri, 
miljø, energi eller kultur.

KREATIVITET OG INNOVATION
I Teknisk Landsforbund er du en del af et fællesskab for kreative 
specialister. Vi er i dag 30.000. Under Teknisk Landsforbund hører også 
Teknikernes A-kasse.

Fælles for medlemmerne er deres kreativitet og evne til at skabe. Det er 
det, som Teknisk Landsforbund har til formål at understøtte og synliggøre.

FAGLIGE NETVÆRK
I Teknisk Landsforbund bliver du automatisk medlem af et af vores 13 
faglige netværk. Her kan du møde kolleger, hente faglig inspiration og følge 
med i, hvad der sker inden for dit fag.

LOKALAFDELINGER
Teknisk Landsforbund består af ét samlet Medlemscenter og et forbunds-
kontor, fordelt på 3 lokationer i henholdsvis Viborg, Fredericia, Hoved-
staden og forbundshuset i København, samt flere mødelokationer rundt 
omkring i landet – blandt andet i Esbjerg og Aabenraa.

Teknisk Landsforbund er uafhængig af partipolitik og yder ikke økonomisk 
støtte til politiske partier

ABOUT TEKNISK LANDSFORBUND (TL)
Established in 1919, Teknisk Landsforbund (The Danish Association of Professional 
Technicians) is a trade union for technicians and designers. Teknisk Landsforbund 
also has an unemployment fund, TAK (Teknikernes A-Kasse/Technicians unemploy-
ment fund). 

Teknisk Landsforbund takes care of our members interests in terms of conditions 
of employment and salary. We also offer guidance and advice when it comes to our 
members career prospects and opportunities for education. Our aim is to support and 
encourage our members professionalism, development and life at work. We have nine 
branches throughout Denmark. Our head office is located in Copenhagen. 

Please do not hesitate to contact us for further information.

KONTAKTOPLYSNINGER
Teknisk Landsforbund 
Medlemscenter Fredericia 
Exnersgade 37 
6700 Esbjerg

Tlf. 33 43 64 50 
Mail: fagforeningen@tl.dk  
www.tl.dk

ANSATTE I DANMARK/
LOKALT
100 / 16

LOKATIONER
Esbjerg

Teknisk Landsforbund 
Medlemscenter Fredericia

BESØG OS  
PÅ STAND
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TEKNIK
Audiologiassistent

El-installatør

Energiteknolog

Driftteknolog

Miljøteknolog

Processteknolog

Produktionsteknolog

Teknisk designer

Teknisk Landsforbund Medlemscenter Fredericia
– fagforening for teknikere, designere, teknologer og konstruktører

Vi organiserer mange forskellige uddannelser

Teknisk Landsforbund Medlemscenter Fredericia
Exnersgade 37 · 6700 Esbjerg

Tlf. 33 43 64 50
fagforeningen@tl.dk · www.tl.dk  

Din lokale fagforening

Mange medlems-
fordele for 

 medlemmer 
af TL

Se dem alle 
på TL.dk

Dynamik

Kompetence

Nærhed

BYGGERI
Bygningskonstruktør

Byggetekniker

Byggekoordinator

Teknisk designer

DESIGN
Designteknolog

Design & Buisness

Multimediedesigner

Webudvikling

Teknisk Landsforbund Medlemscenter Fredericia
– dit og erhvervslivets naturlige valg



We are a global and broad energy company that produces and markets 
energies on a global scale: oil and biofuels, natural gas and green gases, 
renewables and electricity.

Our ambition is to be a world-class player in the energy transition and con-
tribute to the sustainable development of the planet by achieving carbon 
neutrality across all operations worldwide by 2050.

With offices in Esbjerg and Copenhagen, TotalEnergies is the largest oil and 
gas operator in Denmark. 

We wish to play an active role in Denmark's energy transition by developing 
our assets, reducing emissions and investing in renewables:

• We are bidding for the offshore windfarm Thor.
• We are redeveloping Tyra, the largest natural gas field in the Danish 

North Sea, reducing emissions by 30 percent. 

We offer our 1,500 employees in Denmark high safety and environmental 
standards, strong ethical values, an innovative culture, and wide-ranging 
career development opportunities.

Join TotalEnergies Denmark and help us make energy more affordable, 
clean, reliable, and accessible to as many people as possible.

Energi skaber udvikling og spiller en vigtig rolle i løsningen af en af de største 
udfordringer i det 21. århundrede: Hvordan håndterer vi klimakrisen og hjælper store 
dele af jordens befolkning ud af fattigdom samtidig? 

Total bidrager ved at levere energi der er billigere, renere og lettere tilgængeligt for 
mennesker i hele verden.

I den danske Nordsø forbedrer vi hele tiden vores olie- og gasproduktion, så den er så 
sikker, effektiv og skånsom for miljøet som muligt. 

Når det genopbyggede Tyra-felt står færdig i 2023, vil den levere 90% af al dansk 
naturgas med et CO2-aftryk, der er 30% lavere end tidligere.

KONTAKTOPLYSNINGER
TotalEnergies Denmark  
Britanniavej 10  
6700 Esbjerg  

Amerika Plads 29 
2100 Copenhagen

ep.dk-recruitment@ 
totalenergies.com

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
1.500/105.000

LOKATIONER
Esbjerg & Copenhagen

TotalEnergies Denmark

BESØG OS  
PÅ STAND

37
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+ Projekt

+ Praktik
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Renere og bedre 
energi til flere

www.totalenergies.dk

MAGENTA YELLOWCYAN
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VESTFROST SOLUTIONS IS YOUR PREFERRED PARTNER 
Vestfrost Solutions is a global developer, manufacturer and service 
provider of innovative and efficient refrigerators and freezers for the 
professional market.

A/S Vestfrost was founded in Esbjerg, Denmark in 1963 with one vision in 
mind: To create the world’s best refrigerators and freezers. After gaining 
worldwide recognition through half a century with sales exceeding 15 mil-
lion units, the vision remains the same, while our business model has been 
sharpened. 

BUSINESS SOLUTIONS FOR SPECIFIC NEEDS
In recent years our company developed into Vestfrost Solutions, where all 
activities are based on serving specific business needs within four distinc-
tive segments:

• Biomedical
• Cold Chain Equipment for Vaccine
• Merchandising
• Wine

The core of Vestfrost Solutions is to create customer-driven refrigerators 
and freezers by using our team of cooling technology experts and market 
specialists. This allows us to offer solutions that consider more aspects 
at once: among others, the commercial side, the needs of the end user, and 
sustainability of the environment.

A/S Vestfrost Solutions er en danskejet vækstvirksomhed med et klart strategisk fokus. 
Med udgangspunkt i stort know-how omkring køl og frys samt deltagelsen i relevante 
messer og modtager fedback fra vores partner verden rundt, sælges værdiskabende 
B2B-løsninger internationalt til forretningsområderne: Biomedical, Cold Chain Equipment, 
Merchandising & Wine.

Virksomheden er i dag førende inden for innovative, kundespecifikke løsninger samt energi- 
og miljøoptimeret køleudstyr.

KONTAKTOPLYSNINGER
A/S Vestfrost 
Falkevej 12 
6705 Esbjerg 
Danmark

+45 79 14 22 22 
info@vestfrostsolutions.com 
www.vestfrostsolutions.com

ANSATTE I DK/GLOBALT
210 / 190

LOKATIONER
Hovedsæde i Esbjerg 
Produktionsfaciliteter i 
 Esbjerg og Ungarn

A/S Vestfrost Solutions

MULIGHEDER
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+ Fuldtidsjob
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Hos A/S Vestfrost Solutions, er vi ca. 350 kol-
legaer, heraf er ca. 130 af vores kollegaer i den 
100% ejede dattervirksomhed Vestfrost Zrt. i 
Ungarn.

Vi er stolte af at kunne tilbyde et arbejdsplads med 
masser af god energi og loyalitet, hvor vi i 2019 
blev kåret som årets “best managed company”. 

Vi har over 30 års erfaring, hvilket har gjort A/S 
Vestfrost Solutions til verdens førende produ-
cent indenfor køl og frys. Med partnere over hele 
verden har vi ingen dage der er ens.

WE DEVELOP CAREERS



JOIN A GLOBAL LEADER  AND HELP BUILD A SAFER WORLD 
COME WORK FOR A COMPANY THAT MAKES A DIFFERENCE
VIKING leads its field and our mission is clear: We are committed to 
protecting and saving lives all over the world. We do it through continuous 
innovations in safety equipment and training. And we bring great people 
together to help make it happen.

START YOUR INTERNATIONAL CAREER WITH VIKING TODAY  
Join our team as we develop game-changing solutions for everything from 
the world’s largest cruise ships and ferries to cargo vessels and oil rigs 
operating from the Arctic to the tropics. It’s a dynamic, inspiring workplace 
where you’ll be surrounded by competent colleagues from many different 
nations. We see the world as our home market – and we think and act from a 
global perspective, too. 

SAFETY AT OUR CORE 
VIKING protects passengers and crew, but that’s only part of the picture. 
We also help shipowners and offshore rig owners to manage their 
businesses by ensuring safety and regulatory compliance on board at all 
times. 

That can be quite a challenge. But our proven history of annual growth and 
rapidly expanding range show we’ve got what it takes  
– and that we’re around for the long haul. 

WHERE DO YOU COME IN?
Of course, we’re never content with the status quo. There’s always room to 
do better. And that may be exactly where you come in. Contact us today to 
learn more… 

VIKING er en privatejet dansk koncern med hovedkontor i Esbjerg, som har fremstillet 
sikkerhedsudstyr siden 1960. 

Vi producerer, leverer og servicerer sikkerhedsudstyr til passager- og fragtskibe, 
offshore-installationer, fiskefartøjer, forsvaret, brandberedskaber og fritidssejlere 
over hele verden. 

Produktprogrammet omfatter evakueringssystemer, redningsflåder, 
redningsveste, beskyttelsesdragter, branddragter, arbejdsdragter, 

pilotdragter, transportdragter, MOB-både og andet sikkerhedsudstyr.

Vi fremstiller vores produkter i Danmark, Norge, Bulgarien og Thailand og 
beskæftiger globalt ca. 2.800 medarbejdere.

KONTAKTOPLYSNINGER
VIKING LIFE-SAVING 
 EQUIPMENT A/S 
Sædding Ringvej 13 
6710 Esbjerg V • Denmark 
Tel.: +45 76 11 81 00 
Fax: +45 76 11 81 01 
www.VIKING-life.com

ANSATTE I DANMARK/GLOBALT
Ca. 360 / 2.800

LOKATIONER
Hovedsæde i Danmark. 82 loka-
tioner fordelt på 28 lande. 288 
servicestationer og lager-punkter 
over hele verden.

VIKING Life-Saving 
Equipment A/S

MULIGHEDER
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+ Projekt
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+ Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob
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See the world.
Save the world.

Start your international career with VIKING today.

VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT
WWW.VIKING-LIFE.COM

 

 #BecomeALifeSaver
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ABOUT WELLTEC®
Welltec is a global technology company that develops and provides ef-
ficient, hi-tech solutions for the energy industry. 

The company was founded in 1994 and grew rapidly by supplying in-
novative robotic technology to oil and gas operators. In 2010, Welltec 
introduced a new business segment focused on the development of Com-
pletion products. Commercialization of these products began in 2014, and 
the company is now a global leader in the field of metal expandable packer 
technology.

Welltec’s cutting-edge products and services are designed to optimize the 
performance and integrity of a well, in any environment. Through advanced 
engineering and lightweight design, Welltec’s solutions have helped clients 
increase operational efficiency and reduce carbon footprints in a sustaina-
ble way for more than 25 years.

NEW ESBJERG FACILITY 
With Welltec® Completions continuing to grow, we’re further investing in 
our Esbjerg facilities to provide additional support across Denmark and 
continental Europe.

Once fully operational, the new premises - will serve as an additional central 
hub to support interventions and completion solutions to the energy sector 
across the continent.

The new facility will also house a full-scale CO2 test loop, enabling the 
development and qualification of new products to support emerging CCS 
storage sites across Europe, and the growing renewables market.

Welltec

KONTAKTOPLYSNINGER
Welltec Manufacturing Center 
Completions ApS 
Storstrømsvej 12 
DK-6715 Esbjerg N  
Denmark

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
290 / 850

MULIGHEDER
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Moving 
forward with 
technology

We are constantly pushing 
boundaries and challenging 
conventional thinking to 
find safer, cleaner and more 
efficient solutions.

welltec.com



BLIV EN DEL AF GLOBAL LEDER INDEN FOR GRØN ENERGI
Ørsted er global leder inden for offshore vind og bioenergi og kåret til 
verdens mest bæredygtige energiselskab - for tredje år i træk. Vi udvikler, 
opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og 
energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til vores kunder. 

Det havde ikke været muligt uden vores medarbejdere, som er Ørsteds 
vigtigste aktiv og helt afgørende for vores fremtidige vækst. Som medar-
bejder i Ørsted, er du med helt fremme i den globale grønne omstilling, og 
dit arbejde vil bidrage i vores arbejde om at bekæmpe klimaforandringerne 
og skabe en bedre fremtid for kommende generationer. 

I Ørsted får du hver dag mulighed for at udnytte dine kompetencer og dit 
potentiale. Du og din leder finder i fællesskab ud af, hvordan du får succes 
i Ørsted, og hvilke ressourcer du har til rådighed, så I kan skabe den bedste 
karrierevej for dig. 

Ørsted har 6.400 medarbejdere, og vi bliver hele tiden flere. Vi sætter 
barren højt i alt, hvad vi gør, og vi udfordrer konstant os selv for at sikre, at 
vi udvikler os og fortsætter med at lede vores industri. 

Bliv klogere på dine karrieremuligheder i Ørsted på orsted.com/careers.

LET'S CREATE A WORLD THAT RUNS ENTIRELY ON GREEN ENERGY 
Ørsted is a global leader in offshore wind energy and ranked the world's most 
sustainable energy company - three years running. We develop, construct, and 
operate offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, and 
bioenergy plants, and provide energy products to our customers. 

To be a frontrunner in the global energy industry, we invest and contiunous learning. 
From the moment you join us, we'll support your personal and professional growth. 
At Ørsted, you'll get opportunities that will unleash your full potential, and you'll 
experience a collaborative, diverse, and dynamic work environment. 

As a growing organisation, we need employees who’re excited about taking on new 
challenges and are ready to grow with Ørsted. We employ 6,400 people, and we’re 
constantly growing.

Explore your opportunities for a career with Ørsted at orsted.com/careers.

Ørsted

KONTAKTOPLYSNINGER
Ørsted A/S 
Kraftværksvej 53, Skærbæk 
7000 Fredericia

ANSATTE I DANMARK/
GLOBALT
4.000 / 6.400

LOKATIONER
Mere end 50 lokationer i 
 Danmark, Tyskland, UK, USA  
og Taiwan m.fl.

MULIGHEDER
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+ Udland

+ Trainee-forløb

+ Fuldtidsjob

FAGOMRÅDER

Salg, Marketing, Økonomi, 
Administration & HR

Håndværk, Bygge & Anlæg

Offshore, Teknik & Ingeniør

IT & Design

Social & Sundhed

Miljø

BESØG OS  
PÅ STAND
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Imagine a future

where 
brainstorms 
are about
real storms
orsted.com/careers





VIDERE OG  
EFTERUDDANNELSE



KANDIDAT PÅ AAU ESBJERG
Aalborg Universitet Esbjerg (AAU Esbjerg) udbyder en række ingeniør-
faglige og tekniske kandidatuddannelser, som er målrettet erhvervslivets 
behov for højt specialiseret viden. Alle AAU’s uddannelser bygger på 
Aalborg-modellen, som er problemorienteret gruppe- og projektarbejde 
samt et tæt tværfagligt samarbejde med både medstuderende, forskere/
undervisere og lokale virksomheder. En kandidatuddannelse er en toårig 
overbygning på en bachelor- eller professionsbachelor-uddannelse.

KANDIDATUDDANNELSER
• Advanced Power Electronics
• Bioengineering
• Chemical Engineering
• Offshore Energy Systems
• Oil and Gas Technology

• Process Engineering and 
 Combustion Technology

• Risk and Safety Management
• Structural Design and Analysis

Erhvervsakademi SydVest udbyder videregående uddannelser og efter-
uddannelser i hele Syddanmark.

På Erhvervsakademi SydVest uddanner vi til erhvervslivet. Uanset hvilken 
uddannelse du vælger, vil du undervejs i uddannelsen møde erhvervslivet. 
Vi har et tæt samarbejde med mange regionale virksomheder og har 
ofte virksomheder, der beder vores studerende give deres bud på helt 
konkrete udfordringer, som virksomheden står overfor.

UDDANNELSE HELE LIVET
I et moderne arbejdsliv er fortsat uddannelse nødvendig. Både for den 
enkelte medarbejder, men også for at virksomhederne fortsat kan udvikle 
sig og fastholde arbejdspladser i vores region.

Vores efteruddannelsesafdeling Smart Academy tilbyder derfor en bred 
vifte af efter- og videreuddannelse indenfor: Ledelse, it, automation og 
drift, transport og logistik, elinstallation og byggeri. Vores efteruddannel-
ser er fleksible, og der er mulighed for både dag- og aftenhold eller blended 
learning. Vi sammensætter også forløb tilpasset den enkelte virksomhed.

KONTAKTOPLYSNINGER
Aalborg Universitet Esbjerg 

Niels Bohrs Vej 8 
6700 Esbjerg

Telefon: +45 99 40 99 40 
campus@esbjerg.aau.dk 

www.esbjerg.aau.dk

KONTAKTOPLYSNINGER
Erhvervsakademi SydVest 
Spangsbjerg Kirkevej 103  

6700 Esbjerg

Telefon: + 45 76 13 32 00 
mail: vest@easv.dk 

www.easv.dk

Aalborg Universitet  
Esbjerg

EASV

BESØG OS 
PÅ STAND 
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SDU tilbyder et bredt udvalg af efter- og videreuddannelses-
muligheder. På campus Esbjerg har vi tilbud inden for blandt andet 
erhvervsøkonomi, miljø- og ressourcemanagement, sociologi, 
folkesundhed, idræt og sundhed - og flere muligheder er på vej. Vi 
tilbyder både enkeltfag og hele uddannelser, planlagt som deltids- 
eller fuldtidsstudier. Derudover tilbyder vi skræddersyede forløb 
til virksomheder – designet og tilrettelagt efter din virksomheds 
behov og ønsker.

SDU har en lang tradition for at udforske grænserne mellem fag 
og metoder. Denne tværdisciplinære tilgang åbner ofte op for helt 
nye indsigter, hvilket er afgørende for vores evne til at løse fremti-
dens komplekse udfordringer. Forskere, undervisere, studerende 
og medarbejdere drives hver dag af ambitionen om at være et 
universitet, hvor mange forskellige forskningsretninger arbejder 
sammen, hvor vejen mellem teori og virkelighed er kort, og hvor 
partnerskaber mellem forskning, offentlige og private organisati-
oner skaber samfundsrelevante, bæredygtige løsninger. Vi glæder 
os til at byde dig velkommen på SDU, læs mere om mulighederne 
på www.sdu.dk/esbjerg

Syddansk Universitet

BESØG OS 
PÅ STAND 
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KONTAKTOPLYSNINGER
SDU Esbjerg - Studieservice 

Degnevej 14  
6705 Esbjerg Ø 

Telefon: +45 65 50 11 03 
mail: studieservice-es@sdu.dk

www.sdu.dk/esbjerg
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SES VI TIL 
KARRIEREMESSE  
ESBJERG 2022?
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 FØLG 
MED PÅ  

karrieremesseesbjerg.dk




