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Nakskov er vores base, og det har byen været 
lige siden vi blev grundlagt i 1965 som en 
afdeling af De Danske Sukkerfabrikker. I dag er 
vi en del af den svenske koncern Alfa Laval og 
det globale center for membranfiltrering.

Alfa Laval Nakskov A/S udvikler, producerer 
og sælger polymere membraner, moduler og 
komplette anlæg til filtrering af væsker. Vores 
kunder er hovedsageligt inden for den far-
maceutiske og bioteknologiske industri samt 
føde- og drikkevareproducenter i det meste af 
verden. På spildevandsområdet vinder vores 
filtreringsanlæg til behandling af kommunalt 
og industrielt spildevand stadig større indpas.
 
Vi er i dag 120 medarbejdere i Nakskov, og 
halvdelen er ansat i vores produktion. Vi har 
desuden vores eget testcenter og afdelinger 
for udvikling, anlægsdesign, økonomi og 
administration samt salg og service.

Vi ønsker Nakskov tillykke med de 750 år og 
glæder os over at bidrage til byens fremtid. 

Grundet stigende afsætning og indførelse af nye produkter søger Alfa Laval Nakskov A/S

• Du er praktisk orienteret og en god
holdspiller

• Du er stabil og motiveret for at yde en
indsats

Vi tilbyder
• En varierende arbejdsdag 
• Uddannelses- og udviklingsmuligheder
• Gode løn- og arbejdsforhold, pensions-

og sundhedsordning,  behandlings -
forsikring

Dine opgaver
Vi søger operatører til forskellige produk-
tionsafsnit: Membranfremstilling, spiral -
produktion, plaststøbeværksted og MBR/
modul fremstilling.
Der arbejdes hovedsageligt på daghold.

Dine kvalifikationer
• Du har gode samarbejdsevner 
• Du kan arbejde selvstændigt
• Du er kvalitetsbevidst

For yderligere information 
Kontakt venligst: Maskinmester Karina
Carstensen, mobil tlf.nr. 2895 4550 
eller Produktionschef Martin Andersen,
mobil tlf.nr. 2124 1299.
Send venligst din ansøgning mærket
”Operatører” til Alfa Laval Nakskov A/S,
Stavangervej 10, 4900 Nakskov, 
Att.: Vibeke Madsen eller på email:
 vibeke.madsen@alfalaval.com senest 
den 21. juli 2008.

Alfa Laval Nakskov A/S er en førende virksomhed inden for udvikling, produktion og salg af membraner, moduler og avancerede
 systemer til membranfiltrering af væsker. Det er vores mål at være den foretrukne samarbejdspartner for virksomheder, som har
behov for løsning af komplekse separeringsopgaver, hvor stor driftssikkerhed, kvalitet og service er afgørende. Alfa Laval Nakskov
leverer primært komplette systemer til den farmaceutiske og bioteknologiske industri samt fødevareindustrien i det meste af verden.

Alfa Laval Nakskov A/S søger til snarlig tiltrædelse

Ingeniør / projektleder

Dine primære arbejdsopgaver:
•  Beregning, dimensionering, konstruktion, 

bygning, dokumentation, validering og 
afl evering af industrielle membranfi ltrerings-
anlæg.

•  Ansvar for, dine projekter afvikles inden for 
de budgetterede tekniske, tidsmæssige og 
økonomiske rammer.

• Prissætning af anlæg.
•  Teknisk service til sælgere og applikations-

specialister og støtte til produktionen og 
udviklingsafdelingen.

Dine kvalifi kationer
Vi forventer, du er maskin- eller procesingeni-
ør eller maskinmester, er teknisk velfunderet 
indenfor fl ow, proces, styring og termody-
namik, og at du kan lede større industrielle 
anlægsprojekter fra ordre til afl evering hos 
kunden. Du er fortrolig med Microsoft Of-

fi cepakken. Du har kendskab til Auto-Cad og 
Inventor, og du har kendskab til og interesse 
for processtyringer.

Du behersker engelsk i skrift og tale og 
gerne yderligere et hovedsprog. Du er indstil-
let på en del rejseaktivitet; ca. 50 dage om 
året. Vores verden er travl og kompleks, og 
udefrakommende faktorer vil have stor indfl y-
delse på din hverdag. Du skal have overblik, 
være fl eksibel, selvstændig og i besiddelse 
af gode kommunikationsevner. Du skal have 
lyst til at indgå i en ligeværdig dialog på 
tværs af faglige, kulturelle og geografi ske 
skel.

Attraktive ansættelsesvilkår
•  Attraktive ansættelsesvilkår i et intenst pro-

jektmiljø med en løn, der modsvarer dine 
kvalifi kationer og som bl.a. omfatter fl ekstid 

og behandlingsforsikring.
•  En stilling i en internationalt orienteret virk-

somhed, der som den eneste i Danmark 
udvikler og producerer fi ltreringsmembra-
ner og elementer.

•  En virksomhed, der er kendetegnet ved 
evnen til at kunne udvikle kundetilpassede 
membraner og fi ltreringsprocesser.

•  Stor menneskelig kontaktfl ade såvel eks-
ternt som internt.

Er du interesseret?
Du er velkommen til at kontakte engineering 
manager, Frank Pedersen, 54 97 17 30, 
mobil 21 40 81 25, eller personalechef 
Stine Grønnemose, 54 97 17 60, 
mobil 28 95 44 07.

Send venligst din ansøgning senest den 
26. august 2011.

industrier og kommuner skræddersyede løsninger til 
rensning af vand og andre substanser. Det omfatter alt 
fra enkelte produkter som dekantere, slamfortykkere og 
varmevekslere til totale rensnings systemer. Rent vand 
handler ikke kun om ren samvittighed. Det er faktisk også
en investering, som lønner sig i længden. Vand er en 
værdifuld mangelvare, vi skal værne om.

Pure Performance. Vand. Olie. Kemikalier. Lægemidler.
Drikke. Levnedsmidler. Tag næsten hvad, du vil, Alfa Laval
hjælper de fleste indu strier med at rense og forædle deres
produkter. Og optimere ydelsen i deres processer. Igen og
igen. Vi findes i mere end 100 lande, hvor vi står klar med
vores udstyr, systemer og service. Hele vores virksomhed
kredser om at skabe bedre livsvilkår for vi mennesker.

Alfa Laval Nakskov A/S er en førende virksomhed med mere en fyrre års erfaring inden for udvikling, produktion og salg af membraner, mo-
duler og avancerede systemer til menbranfi ltrering af væsker. Det er vores mål at være den foretrukne samarbejdspartner for virksomheder, 
som har behov for løsning af komplekse separeringsopgaver, hvor stor driftssikkerhed, kvalitet og service er afgørende. Alfa Laval Nakskov 
leverer primært komplette systemer til den farmaceutiske og bioteknologiske industri samt til fødevareindustrien i det meste af verden. Alfa 
Laval Nakskov A/S beskæftiger p.t. 80 medarbejdere.

Vi søger en ingeniør/maskinmester, gerne med kendskab til membranfi ltrering og den farmaceutiske industri og/eller fødevare-
industrien.

www.alfalaval.dk

Alfa Laval Nakskov A/S
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Carstensen, mobil tlf.nr. 2895 4550 
eller Produktionschef Martin Andersen,
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Send venligst din ansøgning mærket
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den 21. juli 2008.

leverer primært komplette systemer til den farmaceutiske og bioteknologiske industri samt fødevareindustrien i det meste af verden.

og behandlingsforsikring.
•  En stilling i en internationalt orienteret virk-

somhed, der som den eneste i Danmark 
udvikler og producerer fi ltreringsmembra-
ner og elementer.

•  En virksomhed, der er kendetegnet ved 
evnen til at kunne udvikle kundetilpassede 
membraner og fi ltreringsprocesser.

•  Stor menneskelig kontaktfl ade såvel eks-
ternt som internt.

Er du interesseret?
Du er velkommen til at kontakte engineering 
manager, Frank Pedersen, 54 97 17 30, 
mobil 21 40 81 25, eller personalechef 
Stine Grønnemose, 54 97 17 60, 
mobil 28 95 44 07.

Send venligst din ansøgning senest den 
26. august 2011.

leverer primært komplette systemer til den farmaceutiske og bioteknologiske industri samt til fødevareindustrien i det meste af verden. Alfa 

Vi søger en ingeniør/maskinmester, gerne med kendskab til membranfi ltrering og den farmaceutiske industri og/eller fødevare-

www.alfalaval.dk
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FOR BØRN OG UNGE 

Mandag - 1. gang d. 3. september 2018:
1.  Jump Rope for børn 7-14 år+         450.- 
 Stormarkskolens gymnastiksal, kl.17.00–18.30
 v/Sille Andersen og Josefine Kallemose

Tirsdag - 1. gang d. 4. september 2018:
2. Babyhold 2mdr - 1 år        450.-
 Nakskov Idrætscenter, Brydelokalet, kl. 10:00–11:00
 v/Inge-Lise Olsen

3. Street funk min. 13 år         450.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl.19.00–20.30
 v/Rebecca Jensen og Isabella Vilhelmsen

Onsdag - 1. gang d. 5. september 2018:
4. Leg og gymnastik for puslinge 3-6 år         400.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl.16.45-17.45
 v/Susan Klich Hansen, Clara Skovbølling og Patricia Hansen

5. Showcase 10-17 år          400.-
 Nakskov Idrætscenter, karatelokalet, kl.17.30–18:30  
 v/Mette Christensen og Filippa Nielsen

Torsdag - 1. gang d. 6. september 2018:
6. Forældre - Bedste/barn 1-4 år         450.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl. 16.00–17.00
 v/Inge-Lise Olsen og Josefine Kallemose

7. Mini Street Funk 6–12 årige          400.-
 Nakskov Idrætscenter, Bokselokalet, kl. 17.30–18.30
 v/Rebecca Jensen og Laura Jensen

Husk vi har både 
en løbeklub og 
en cykelklub.

Se mere på 
www.nimf.dk

VIDSTE DU...at forskning viser, at de mindste børns motoriske udvikling har stor indflydelse på udvikling af sproget. Kroppen og motorikken er så at sige børnenes vej ind i sproget, fordi det første ”sprog” de lærer er kroppens sprog. Vi bør derfor begynde med kroppen og motorikken, for at styrke børns sproglige udvikling.

FOR VOKSNE

Lørdag - 1. gang d. 15. september 2018:
8.  Familiegymnastik med børn i alderen 3-7år 350.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl. 10.00–11.00
 v/Inge-Lise Olsen, Mette Andresen og Kamilla Holmgren

Mandag – 1. gang d. 3. september 2018:
9.  *Motionsgymnastik for pensionister og efterlønnere m/k  400.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl. 14.15–15.15
 v/Birgitte Fog Larsen 

10.  Yoga 900.-
 Nakskov Idrætscenter, karatelokalet, kl. 17.15-18.45  
 v/Tamara Christensen (max. 25)

11.  *Kvik motion for Damer  500.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl. 18.30–19.30
 v/Marianne Okkels

Mandag - 1. gang d.17. september 2018: 
12.  Rytmisk gymnastik for Damer  600.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl. 19.45–21.15
 v/Benthe Juszczyk.

Tirsdag - 1. gang d. 4. september 2018:
13.  Sundhedsidræt og Seniortræning  450,-
 Nakskov Idrætscenter, karatelokalet, kl. 11.00-12.00   
 v/Birgitte Fog Larsen og Marianne Okkels – (max 20)

14.  Sundhedstræning 450.-
 Nakskov Idrætscenter, karatelokalet, kl. 12.30-13.30   
 v/Birgitte Fog Larsen og Marianne Okkels – (max 20)

15.  Aqua træning for kvinder i str. XL 500.-
 Nakskov Svømmecenter, kl. 20.00-21.30 
 v/Camilla Nakskov – (max. 30)

Tirsdag - 1. gang d.11. september 2018:
16.  *Herre Motionsgymnastik 500.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl. 17.45-18.45 
 v/Jørgen Fog Larsen m.fl.

Onsdag - 1. gang d.5 september 2018:
17.  *Motionsgymnastik for pensionister og efterlønnere   400.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl. 15.30–16.30  
 v/Birgitte Fog Larsen

18.  Effekt for voksne m/k  700.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl. 18.00–19.30
 v/Ruth Christensen

Torsdag - 1. gang d.6. september 2018:  
19.  *Kvik Motion for damer 500.-
 Nakskov Idrætscenter, bokselokalet, kl. 10.30–11.30
 v/ Marianne Okkels (max. 30)

20.  *Fyraftensgymnastik 500.-
 Nakskov Idrætscenter, hal 2, kl. 17.15–18.15
 v/Inge Lise Olsen

21.  Dancefit/Zumba – fra 15 år og opefter 500.-
 Nakskov Idrætscenter, Bokselokalet, kl. 19.00–kl. 20.00
 v/Mina Brandt 

Torsdag - 1. gang d. 13. september 2018:
22.  **Dans for seniorer m/k  600.-
 Nakskov Idrætscenter, bokselokalet, kl. 12.30–14.00
 v/Birte Jakobsen og Anni Kristiansen

23.  **Rounddance/Pardans m/k  500.- 
 Nakskov Idrætscenter, bokselokalet, kl. 14.15–15.15
 v/Birte Jakobsen og Anni Kristiansen

24.  **Dans for seniorer m/k  600.-
 Nakskov Idrætscenter, bokselokalet, kl. 15.30–17.00
 v/Birte Jakobsen og Anni Kristiansen

*Mulighed for at tage idrætsmærke
** Husk skiftesko

DIN LOKALE FORHANDLER...
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16.  *Herre Motionsgymnastik 500.- ** Husk skiftesko

ONLINE TILMELDING:
GÅ IND PÅ 

WWW.NIMF.DK
TILMELDING KAN SKE FRA MANDAG I UGE 34 

Man kan også tilmelde sig 

ude på holdene.

Onsdag - 1. gang d.5 september 2018:

www.nimf.dk

Ny bank?
Penge er ikke alt. Og det ved vi godt. 
Derfor får du en fast, personlig rådgiver  
og adgang til specialister i bolig, pension, 
investering og formue. Det giver dig tryg-
hed og overblik over hele din økonomi. 

Det er let at skifte. Vi klarer det praktiske  
for dig. Se mere på jyskebank.dk.  
Eller kig ind.
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