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VELKOMMEN TIL 
HJØRRING KOMMUNE
Tour de Hjørring er et koncept Hjørring ErhvervsCenter har gennemført årligt de sidste 10 år – i 
et samarbejde med UCN og AAU inviterer vi studerende på besøg i vores kommune for at møde 
virksomheder, der tilbyder praktikpladser, studiejobs eller projektsamarbejde. Grundet COVID-19 
restriktioner, er den fysiske tur ikke en mulighed i foråret 2021, og vi har derfor gjort denne Tour 
de Hjørring digital, i form af dette magasin. Det er ikke helt det samme, men vi er sikker på, det kan 
noget andet!
 
Magasinet har været muligt for os at lave, fordi vi selv har ekstra ressourcer fra en studerende. Camil-
la Krogsgaard er ved at uddanne sig til Grafisk designteknolog ved UCN i Aalborg, hvor hun er færdig 
til sommer. Vi har glæde af Camillas kompetencer både som praktikant og studentermedarbejder 
og en stor del af Camillas praktikforløb har omhandlet dette magasin, som er lavet i samarbejde med 
vores kommunikationskonsulent, Trine Studsgaard Gleager.
 
Vi håber på at se jer i praktik eller studiejob hos en virksomhed i Hjørring kommune.

God læselyst og praktiksøgning!

Magasinet er lavet i et samarbejde mellem Hjørring 
ErhvervsCenters praktikant Camilla Krogsgaard og 

kommunikationskonsulent Trine Studsgaard Gleager.

HVORDAN FUNGERER MAGASINET?
Når du dykker ned i magasinet, vil du blive mødt af 26 forskellige virksomhedsprofiler. Vi har fundet en bred vifte af 
virksomheder i forskellige brancher, som f.eks. industri, eksport, hotel, restauration, sport og turisme.
 
I alle virksomhedsprofilerne finder du en kort beskrivelse af virksomheden og hvilke opgaver de søger hjælp til samt 
om det er en praktikant, studentermedarbejder eller et projektsamarbejde de søger. I nogle tilfælde er det konkreti-
seret, hvilken uddannelse de ønsker den studerende er fra.
 

I bjælken på profilerne, har vi gjort det nemt for dig, ved at samle links til virksomhedens hjemmeside og profiler på de 
sociale medier. Enkelte steder vil du også kunne se en video om virksomheden, hvilket hånden til højre for bjælken oven-
for indikerer.
 
Indimellem virksomhedsprofilerne vil du også finde nogle artikler, som omhandler kommunen generelt. Vi synes selv Hjør-
ring kommune er et fantastisk sted at bo, arbejde og drive virksomhed - i artiklerne kommer vi med vores bud på, hvorfor. 
Vi ved selvfølgelig også godt, at livet i storbyerne trækker, når man er ung - men så er der heldigvis gode pendler-mulighe-
der med bl.a. toget mellem Hjørring og Aalborg.

https://www.facebook.com/hjec.dk
https://www.linkedin.com/company/hjørring-erhvervscenter/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/hjoerring/
https://www.hjec.dk
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VIRKELIGHEDEN ER MERE 
KOMPLEKS END TEORIEN

René Sønderby er studerende på Aalborg 
Universitet. Men han er også eksportassi-
stent hos Fynbo Foods i Vrå i en studenter-
medarbejder-ordning, som begge parter er 
særdeles tilfredse med. 

”Virkeligheden er mere kompliceret end teo-
rien. Så det er utrolig nyttigt for mig at kunne 
kombinere teorien fra studiet med praksis 
her i virksomheden,” siger René Sønderby. 

HR-chef, Maria Bukdahl Rukjær, supplerer: 
“René har tilført os ny viden, metodisk tilgang 
samt engagement og energi. Vi har allerede 
ansat ham i en fast stilling, når han til som-
mer bliver færdig på universitetet.” 

René Sønderby er bachelor i erhvervsøkono-
mi fra 2019 og forventer at blive cand.merc. i 
International Business Economics til sommer. 
Sideløbende med at være studentermedar-
bejder skriver han i øjeblikket på sit afslut-
tende speciale. Emnet er naturligvis Fynbo 
Foods. De seneste to år har René Sønderby i 
gennemsnit arbejdet cirka 25 timer ugentligt 
på virksomheden i Vrå. 

”Fra starten blev jeg klædt på til jobbet gen-
nem et onboarding-program, hvor jeg fik en 
basal indføring i virksomhedens produkter 
samt de forskellige afdelinger og processer. 
Det gav mig et godt indblik i de mange aspek-
ter, der gør sig gældende i en moderne pro-
duktionsvirksomhed. Fra udvælgelsen af rå-
varer til markedsføring på nye udenlandske 

markeder. Og alt det indimellem. Der er man-
ge flere faktorer i spil herude i praksis, end vi 
hører om på studiet. Det er samtidig utrolig 
spændende. Man bliver dybt optaget og bidt 
af at bidrage til at udvikle virksomheden,” si-
ger René Sønderby. 

Fynbo Foods har oplevet René Sønderbys an-
sættelse som studentermedarbejder som en 
klar succes. 

”Fynbo Foods har i forvejen en strategi om 
at bidrage til uddannelse af elever, lærlinge 
og studerende. Det opfatter vi som en sam-
fundsmæssig forpligtelse samtidig med, at 
det naturligvis også styrker os som virksom-
hed,” siger Maria Bukdahl Rukjær. 

Studentermedarbejder-ordningen, som René 
Sønderby er ved at afslutte, vil i fremtiden bli-
ve brugt som model for at tilknytte flere højt-
uddannede til Fynbo Foods. 

”Vi er i fuld gang med udviklingen af Fynbo 
Foods til at være en stor, international virk-
somhed. Højtuddannet arbejdskraft er helt 
afgørende for denne udvikling. Med studen-
termedarbejdere som René bliver vi i stand 
til at ansætte færdiguddannede, hvis kvali-
teter vi kender på forhånd, og som ligeledes 
kender os som arbejdsplads og har en solid 
basisviden om vores virksomhed. Det gør, at 
medarbejderen er nyttig for os fra dag 1, sam-
tidig med at medarbejderen føler, at hun/han 
kan bidrage fra dag 1,” siger HR-chefen. 

Erfaring hos Fynbo Foods: Studentermedarbejder-ordning er til gavn for både 
den studerende og virksomheden

Skrevet af journalist Claus Dindler for 
Erhverv Hjørring/Hjørring ErhvervsCenter
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”Jobbet som studentermedarbejder har givet mig et rigtig godt indblik 

i, hvad jeg kan bruge min uddannelse til, og jeg vil klart anbefale andre 

studerende at kaste sig ud i studierelevant arbejde. Det kan sagtens 

kombineres med studiet, da det også kun er i virksomhedens interesse, 

at studiet bliver gennemført bedst muligt.”  

- René Sønderby, Studentermedarbejder hos Fynbo Foods A/S



Virksomheden blev opstartet i 2007 af Esben
Winther. Vi beskæftiger os primært med 
Auto og MC reparationer/fejlfinding, samt bil-
salg og MC-salg - dog med speciale indenfor 
mærkerne BMW og Ford. I juni 2010 flyttede 
vi firmaet i nyopførte lokaler på Navervej 4 i 
Hundelev – en mindre by mellem Hjørring og 
Løkken. 

Vores vision er ikke at tilbyde discount løsnin-
ger, hvor prisen er den vigtigste faktor, men 
derimod at levere kvalitetsarbejde med lang-
sigtede løsninger, der passer til vores kunders 
behov. Vi beskæftiger kun de bedste mekani-
kere for at sikre den bedste kundeservice. Vi 
er altid bevidste om, at gode medarbejder vil-
kår skaber de bedste resultater og derfor til-
byder vi også kommende kollegaer en plads i 
vores dynamiske miljø.

Vi ønsker at tilbyde kunden et professionelt 
alternativ til mærkeværksteder og følger 
branchens udvikling tæt, hvilket også er årsa-
gen til, at vi løbende deltager i efteruddannel-
se for hele tiden at være up to date med den 
konstante udvikling indenfor branchen, hvil-
ket sikrer vores kunder, at problemer løses 
hurtigt og professionelt. Vi er på nuværende 
tidspunkt 4 ansatte. 

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant, der kan hjælpe os med at udarbejde en digital forretningsstrategi, da 
vi gerne vil fange flere kunder online. Vi har ikke selv kompetencerne, så vi søger en kreativ, 
hårdtarbejdende og selvstændig studerende, der har lysten og kompetencerne til at hjælpe os, 
og samtidig udvikle sine kompentencer. 

Hvad søger vi?

Kontakt
Esben Winther, indehaver
info@at-h.dk
30 25 78 01

Autoteknik Hundelev
Navervej 4
9480 Løkken

Autoteknik hundelev aps
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AUTOTEKNIK HUNDELEV ApS

I december 2020 - efter 10 år på Læsøvej 10 
- flyttede Lundgård Autoteknik samt SL Lea-
sing A/S i 5 gange så store lokaler på Læsøvej 
9 i Hjørring - med ambitionen om at videre-
udvikle vores bilhus, så vi bliver Nordjyllands 
foretrukne værksted og finansieringspartner 
indenfor premiumbiler.

I den forbindelse har vi pr. 1. april 2021 taget 
navneændring fra SL Leasing til AUTOTEKNI-
KA.

AUTOTEKNIKA består af en værkstedsdel 
samt en salgs- og finansieringsdel. Værksted-
et er en del af Bosch Car Service. Vi er specia-
lister inden for service, fejlfinding og diagno-
se på premiumbiler.  

Salgs- og finansieringsdelen består primært 
af flexleasing af biler. Vi håndterer hele pro-
cessen fra rådgivning, import og leasingaftale 
til evt. videresalg efter endt aftale. Udover bi-
ler, finansierer og sælger vi også motorcykler. 
Vi er forhandler af Kawasaki og Honda mo-
torcykler.

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant, der kan hjælpe os med at synliggøre, samt skabe kendskab og for-
ståelse for vores nye navn AUTOTEKNIKA. Dertil ønsker vi at knytte vores kunder til huset via. 
forskellige aktiviteter. Vi søger en studerende fra et studie, der har skabt gode kompetencer 
inden for markedsføring og kommunikation.

Hvad søger vi?

Kontakt
Marianne Schneider Jensen
marianne@autoteknika.dk
60 84 82 70

Autoteknika
Læsøvej 9 
9800 Hjørring
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Autoteknika

https://www.facebook.com/Auto-Teknik-Hundelev-164160083656864
https://www.at-h.dk
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAe39LlY_zX8yejvDGd6N9PncFoxLAZvvnWnAhl6PolI_Tzt7ef4ba-lk%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAvsBPKJGAqto5k4ci2BVvDhwuxaNkzBrwk4_Wer_TDF8%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DCAogEWH-7VOS5vKa98AlwvNNmT51m1P8eyJViSa7kE1I12QSdhCskIC7gS8YrKD7josvIgEAKgkC6AMA_3V2LMxSBNwWjEtaBBtr6WRqJVk-9mKRVJD4n3LKX9DV_-lNDG-Yi5Ew9m_ik3fH7PBYSuLHg6ZyJZldrqGC5nAamu3ttR4cJVisFtc00flSb3OFMZ0rrSOp8grwt28%26e%3D1617891872%26fl%3D%26r%3D7D5804A1-403D-4B39-96A1-2AA8DC7B84AA-1%26k%3D%24%7Buk%7D%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3D02D4E0AB-281E-4728-AA03-231CDCC7E1DF%26p%3D102%26s%3D-HuucC3k9OuBUP_kiauH_5SmYMM&uk=L03yUhT0PI3kdE5S02lYjQ&f=IMG_7634.MOV&sz=201127800
https://www.facebook.com/Autoteknika.dk
https://www.instagram.com/slleasing.dk/
http://www.autoteknika.dk


...Fra humle til gourmet.

Bryghuset Vendia ApS består af to forskellige 
restaurantkoncepter: “Bryghuset Vendia” og 
“Bistro V”. 

Bryghuset Vendia er en præmieret restaurant 
og brasserie med både selskaber og mad ud 
af huset. Som det ligger i navnet, er Vendia 
også et bryggeri, der producerer specialøl på 
både flaske og fadøl.

Vi går højt op i kvalitet, service og det at give 
vores gæster en unik oplevelse.

Udover Bryghuset Vendia har vi to Bistroer, 
hvoraf den ene er placeret her i Hjørring og 
den anden i Aalborg ved havnefronten.

Bistro V er et lille hyggeligt spisested indrettet 
i rå og afslappet stil. Bordene er uden stive-
de duge, og betjeningen er venlig og uformel. 
Drikkevarerne og maden er helt i top!

Bistro V byder på frokost, aftenmenu, social-
food og meget mere.

Og hvem er vi?

Til efteråret 2021 søger vi en praktikant med gode markedsføringskompetencer. Vi søger 
hjælp og inspiration til at markedsføre vores forretninger på digitale platforme, ikke blot lokalt, 
men også over for ”gastro-turismen”, nationalt, såvel som internationalt.

Hvad søger vi?

Kontakt
Kristian Rise
info@bryghusetvendia.dk
98 92 22 29

Bryghuset Vendia 
Markedsgade 9
9800 Hjørring
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Bryghuset Vendia

Dana Cup er en international ungdomsfod-
bold-turnering, som afholdes hvert år i uge 
30. Turneringen finder sted i Hjørring, hvor 
mere end 1.000 hold fra 45 nationer delta-
ger. Dana Cup har til formål at samle unge 
mennesker fra hele verden med én ting i fo-
kus - at skabe en fantastisk fodbold-oplevelse 
med minder for livet og venskaber på tværs 
af landegrænser. 

Ungdomsturneringen blev etableret i 1982, 
og med 38 års erfaring er vi beærede over 
at kunne tilbyde en fantastisk platform, hvor 
unge fodboldspillere fra hele verden, kan 
komme med deres hold og udfolde deres 
store passion for fodbold - i et miljø med re-
spekt, sammenhold, ligestilling, venskaber og 
meget mere. 

Vi er stolte af, at Dana Cup er Danmarks stør-
ste sportsevent, men endnu mere stolte af, 
at være verdens 3. største ungdomsfodbold-
turnering. Alle kampe spilles på grønne græs-
baner og hvis vi selv skal sige det, tilbyder vi 
fantastiske faciliteter til vores deltagere. Dana 
Cup består af en fantastisk organisation med 
personale og kundeservice i topklasse. 

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant, der vil være med til at kickstarte ”Projekt bæredygtighed”. Vi har brug 
for en studerende, der kan hjælpe os med følgende:
• Bæredygtighedsprofil og 17 verdensmåls politik 
• Bæredygtig profil 
• Strategi for bæredygtighed 
• Vores bæredygtige fremtid

Hvad søger vi?

Kontakt
Alison Leigh Forman
soccer@danacup.dk
30 94 23 22

Dana Cup Hjørring
Børge Christensens Vej 5
9800 Hjørring

dana cup
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https://www.facebook.com/Bryghuset-Vendia-384248261623313
https://www.instagram.com/bryghuset.vendia/
https://www.bryghusetvendia.dk
https://www.facebook.com/danacuphjorring
https://dk.linkedin.com/company/danacup
https://www.instagram.com/danacup/
http://www.danacup.com


Vidste du at ...
det kun tager 40 minutter at 
pendle med tog fra Aalborg - 

Hjørring?
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Kort fortalt hjælper DKNO Partners danske 
virksomheder ind på det norske marked, og 
norske ind på det danske marked. DKNO 
Partners holder til på 9. sal i Metropol i Hjør-
ring – lige ved banegården. Der er på nuvær-
ende tidspunkt én ansat i virksomheden, Eli 
Rømer, men jeg har forbindelser til forskelli-
ge konsulenter og mediebureauer rundt om 
i Danmark. Jeg har opbygget et meget stort 
netværk og kundekreds i min portefølje i lø-
bet af de sidste 20 år, hvor jeg har arbejdet 
i Danmark indenfor rejse- og feriebranchen. 

DKNO Partners har eksisteret i 10 år og op-
stod, da mange i mit netværk af danske virk-
somheder, ønskede at komme hurtigt og 
økonomisk i gang på det norske marked. Her-
til kunne de bruge min viden om det norske 
marked. Efterhånden voksede dette og i dag 
er vi en række konsulenter tilknyttet forskel-

Og hvem er vi?

Jeg søger en praktikant til at varetage nogle interne opgaver indenfor kommunikation og mar-
kedsføring. Det drejer sig om følgende opgaver: SEO, sociale medier, nyhedsmails (opdatering 
af kundelisten i mailchimp), opdatering og finjustering af websitet og evt. ad hoc opgaver for 
danske virksomheder inden for markedsføringskampagner.

Hvad søger vi?

Kontakt
Eli Rømer
emr@dknopartners.com
51 25 87 83

DKNO Partners
Metropol skyline
9800 Hjørring

dkno partners

lige brancher på det norske marked. DKNO 
Partners arbejder med en række danske virk-
somheder, attraktioner, hoteller og turistom-
råder med markedsføring i Norge, samt over-
sættelsesopgaver. Jeg kan bistå kunden med 
en lang række ydelser, da vi har forskellige 
specialister koblet op på forskellige områder, 
når det gælder etablering, oprettelse af virk-
somhedsform, eksport, markedsundersøgel-
ser, rekruttering, salg og markedsføring. 
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https://www.facebook.com/dknopartners
https://www.linkedin.com/company/dkno-partners/about/
https://dknopartners.com


EXPO-NET Danmark A/S er en produktions-
virksomhed i udvikling. Vi har mere end 60 
års erfaring i produktion af ekstruderet plast-
net til industrien i Europa. Vi har igennem de 
seneste år løbende udvidet vores lager- og 
produktionskapacitet. På fabrikken i Hjørring 
beskæftiger vi mere end 80 personer. Vi har 
derudover salgskontorer i England, Frankrig, 
Holland og Australien. 

Vi producerer brugervenlige plastnet i både 
rør- og fladform. Vores moderne produktions-
proces bygger på forskellige teknikker, som 
passer perfekt til produktion af kundedesig-
nede produkter, der benyttes inden for for-
skelligartede industrier. 

Vi kan tilbyde en spændende praktikplads 
med et godt arbejdsmiljø og gode kollegaer. 
Hos os er praktikanter meget velkomne, men 
vi forventer, at man både kan være initiativ-

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant, der kan sætte flueben ved følgende kompetencer:
• Dygtig til grafiske opgaver og kan udarbejde ”fangende tekster”
• Kan udvikle informations- og markedsføringsmateriale fra idé til færdigt produkt – både til 

udsendelse og online markedsføring (inkl. opsætning til direct mailing)
• Har fingeren på pulsen, når det kommer til digitale kanaler, men også gerne SEO

Hvad søger vi?

Kontakt
Marianne Nielsen
mn@expo-net.dk
98 92 21 22

EXPO-NET Danmark A/S
Georg Jensens Vej 5 
9800 Hjørring

Expo-net Danmark a/s

rig og selvstændig, men man skal også være 
en teamplayer. Vi har igennem de sidste 
mange år haft en del elever og lærlinge i virk-
somheden – både på kontor, i produktion, på 
lager og værksted. Inden for de seneste år 
har vi også haft en del praktikanter fra UCN, 
AAU og MARTEC - bl.a. inden for så forskel-
lige uddannelser som produktionsteknolog, 
maskinmester, markedsføringsøkonom og 
international virksomhedskommunikation i 
engelsk.
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Maria Bukdahl Rukjær, HR-chef
mbr@fynbofoods.dk
91 89 41 28

Fynbo Foods A/S
Sigenvej 9
9760 Vrå

Tager du toget fra Aalborg og kører knap ½ 
time nordpå, kommer du til den lille stations-
by Vrå. Her ligger FYNBO FOODS A/S – 
Nordens førende marmeladeproducent.  

Hvert år producerer vi 25 mio. glas marme-
lade, der sælges til detailhandlen over hele 
verden. Vi producerer både private label pro-
dukter samt produkter i vores eget brand 
”Fynbo”. Måske du har smagt vores marme-
lader? 

Vi er knap 100 medarbejdere på Fynbo-hol-
det, hvor både produktion og administration 
har base i Vrå. På arbejdspladsen arbejder vi 
tæt sammen hver eneste dag, og hver funkti-
on udgør et vigtigt led i kæden. Lige fra ind-
købsafdelingen, der køber råvarer og embal-
lage ind fra hele verden – til produktionen, 

der forvandler råvarerne til marmelade – til 
salg, eksport og marketing, der sørger for, at 
vores kunder køber den lækre marmelade.

Vi arbejder ud fra værdierne ”Sammen tager 
vi Ansvar og viser Handlekraft”. Det gælder 
både internt og i forhold til eksterne relatio-
ner. Kan du se dig selv i værdierne? Så vil du 
sikkert passe rigtig godt ind hos os. 

Og hvem er vi?

Til august/september 2021 får vi brug for en engageret og dygtig studentermedhjælper, der 
drømmer om at kombinere sin teoretiske viden med praktisk erfaring indenfor salg og eks-
port. Er det dig? Så hold øje med vores hjemmeside og Linkedin-profil, hvor stillingen slås 
op før sommeren. Evt. ønsket studie: Cand.merc. eller lignende uddannelse indenfor salg og 
marketing. Du skal være på sidste del af bacheloruddannelsen eller netop gået i gang med 
kandidatuddannelsen.

Hvad søger vi?

Kontakt

Fynbo foods a/s
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https://www.facebook.com/exponetdanmark
https://www.linkedin.com/company/expo-net-denmark-a-s/
https://www.expo-net.dk
https://www.expo-net.dk/Files/Billeder/expo-net-2017/Film/EXPO-NET%20Video%20%202019.mp4
https://www.facebook.com/FynboDK/
https://www.linkedin.com/company/fynbo-foods-a-s/
http://www.fynbofoods.dk


“Langt fra meget, 
men tæt på det meste.”
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Mød Nanna & Frederik, der er flyttet fra det pulserende byliv i Kø-
benhavn til “mini-Skagen” i Tversted - af jobmæssige årsager.

Fra København til Tversted

En jobmulighed som dyrlæge i Nord-
jylland satte for 1,5 år siden tankerne 
i gang hos Nanna Nørholm og hendes 
kæreste, Frederik Skovgaard, der på 
daværende tidspunkt begge boede i 
København. Tanker om, hvordan dag-
ligdagen skulle tage sig ud i fremtiden 
begyndte at rumstere. Der skulle prio-
riteres – prioriteres mellem en central 
2-værelses lejlighed kontra villa, høns 
og have. Flere hundrede caféer inden 
for cykelafstand kontra få. Og byliv kon-
tra naturliv. Og så var der også forestil-
lingen om at flytte ud ad byen – væk fra 
epicenteret.

FLYTTEDE AF PRAKTISKE ÅRSAGER
Nanna og Frederik valgte at pakke 
dagligdagen i København sammen for 
så at pakke den ud igen under nordli-
gere himmelstrøg i nogle mere vidt-
strakte og naturlige omgivelser. Langt 
fra meget, men tæt på det meste. Og i 
rammer, som viste sig at have alt det, 
parret havde brug for. ”Vi flyttede fra 
København til Tversted til dels af prak-
tiske årsager. Jeg havde fået mulighed 
for at starte en hestepraksis op fra bun-
den, men det var jo også på grund af et 
ønske hos os begge om at komme tæt-
tere på vores familier, om at få noget 
mere natur, en have og et større hjem 
end en 2-værelses lejlighed,” siger Nan-
na og fortsætter: ”Jeg tror, vi sad i lejlig-
heden i København og begyndte at 
drømme om noget mere. Vi har begge 
to for store armbevægelser, og vi sav-
nede at kunne boltre os på noget mere 

plads. ” For Frederik var det også tan-
ken om at få høns og at kunne åbne ve-
randadøren ud til haven, der betød no-
get – ”det var der noget fristende ved,” 
siger han. 

HUS I NATUREN
Nanna Nørholm er 29 år gammel, dyr-
læge og kommer oprindeligt fra Hjør-
ring by. Inden hun flyttede tilbage til 
området, hvor det hele begyndte, bo-
ede hun otte år i København. Frederik 
Skovgaard boede også i København. 
Han er 27 år gammel og læser til dag-
lig til folkeskolelærer i Hjørring. Oprin-
deligt kommer han dog fra Odder lidt 
syd for Aarhus, men er i dag glad for at 
være flyttet mod nord, selvom han fle-
re gange nævner, at tiden i København 
også var skøn. 

”Vi bor i Tversted – i Tannisby for at 
være helt præcis. Det er et lille mi-
ni-Skagen med stranden i baghaven 
og klitplantager,” siger Frederik. Frede-
rik bruger selv ordet ”underskønt”, når 
han beskriver området. Og det passer. 
Stranden ligger en kort slentretur fra 
deres hus, som de lejer til cirka samme 
pris som en 2-værelses lejlighed i Kø-
benhavn. Det samme gør et stort åbent 
klitområde, Tversted Klitplantage og 
Tverstedsøerne.

Artiklen er skrevet af “Husker du Hjørring”. 

Du kan finde Nanna og Frederik på Instagram, 
hvor de via. deres profil UDKANSK fortæller 
om deres hverdag i udkantsdanmark 
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https://www.instagram.com/udkansk/
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Greenway-Denmark er et ungt firma med 
otte ansatte, som ligger midt i Nordjylland, 
lidt uden for Sindal. Det blev grundlagt i 2006, 
og siden da er det faktisk kun gået én vej. Det 
har ledt til, at Greenway-Denmark i dag er det 
eneste firma i Danmark med produkter, der 
er certificeret komposterbare. 

Da vi for 12 år siden startede Greenway, var 
det med en vision om at erstatte plastik med 
mere bæredygtige alternativer. I dag sælger 
vi bæredygtigt takeaway emballage og en-
gangsservice. Herudover har vi en produktion
af bæredygtigt pakkefyld, hvor vi bruger majs-
stivelse i stedet for plastik til at lave pakke-
chips af.  
 
Det er vigtigt for os i Greenway, at vi tænker 
langsigtet. Vi vil gerne værne om vores med-
mennesker og vores jord, og det gør vi bedst 
ved at minimere vores miljøbelastning. Lige-
som vi selv fastholder et bæredygtigt ambi-
tionsniveau, stiller vi også krav til producen-

ter, leverandører og transportører. Selvom vi 
er en lille virksomhed, forsøger vi at udvise 
et socialt ansvar, fordi vi mener, at det er gi-
vende for alle. Det gør vi f.eks. ved at ansætte 
studerende, praktikanter og medarbejdere i 
flex-ordninger, fordi ligeværd og fleksibilitet 
skaber et bedre arbejdsmiljø. 

Vi har samme ejer, som virksomheden Is á 
Bella Aalborg, der også deltager i Tour de 
Hjørring. Ved behov for fysiske møder, vil dis-
se kunne finde sted i butikken i Aalborg frem 
for virksomhedsadressen i Sindal. 

Og hvem er vi?

Salget af vores pakkefyld boomer i Danmark. Vi er derfor klar til at indtage et nyt marked i 
Sverige. I den forbindelse søger vi én eller flere praktikanter, der kan hjælpe os med at lave 
en online strategi og opnå vores mål.  

Hvad søger vi?

Kontakt
Søren Andreassen
soren@greenway-denmark.dk
28 44 70 05

Greenway-Denmark ApS
Tolnevej 133 
9870 Sindal

Greenway-denmark ApS 

Hjørring Handel er en forening bestående af 
forskellige detailbutikker, liberale erhverv, 
kulturinstitutioner m.v. i Hjørring, der ønsker 
at bidrage til at skabe en levende handelsby. 
Vi varetager en bred vifte af opgaver, heri-
blandt: Event og aktiviteter i byen, markeds-
føring af foreningens projekter/tiltag og Hjør-
ring Gavekortet. 

Vi afholder flere forskellige events og aktivi-
teter i løbet af året, som vi bruger meget af 
vores tid og energi på. Heraf kan der nævnes: 
Julebelysningen, Lystændingsfest og juleakti-
viteter, Open By Nights, Krumme og Krumme-
toget, Kvindeuge, Musik og aktiviteter i byen, 
Stjerne Modeshow, Børnekræmmermarked 
osv.

Vores markedsføringsopgaver består bl.a. af 
markedsføring af foreningen og af handels-
byen samt byens events og aktiviteter – 
fysiske medier, sociale medier, presse m.v.

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant, der kan krydse følgende punkter af: 
• Du er innovativ, iderig og kan udtænke, planlægge og eksekvere events og aktiviteter i by-

rummet. 
• Du brænder for og er dygtig til markedsføring, kommunikation og sociale medier. 
• Det er yderst vigtigt at du har masser af gåpåmod, egen pc og kan arbejde selvstændigt. 

Hvad søger vi?

Kontakt
Rikke Ejsenhardt, Event- og Aktivitetschef
handelschef@hjoerringhandel.dk
29 64 12 45

Hjørring Handel
Amtmandstoften 1
9800 Hjørring

Hjørring handel
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https://www.facebook.com/GreenwayDenmark
https://www.linkedin.com/company/greenway-denmark/
https://greenway-denmark.dk
https://youtu.be/xz9tEvH_DeI
https://www.facebook.com/hjorringhandel
https://www.instagram.com/hjoerring_handel/
https://hjhandler.dk


Hotel Phønix ligger i centrum af Hjørring, - i 
hjertet af Vendsyssel og dermed tæt på skøn-
ne naturområder og det brusende Vesterhav, 
- og der er kun 300 meter til Hjørring bane-
gård. Hotellet har 68 værelser og 4 mødelo-
kaler. I hverdagene er det primært business 
gæster, der benytter hotellet og i weekender 
og højsæsonen er det leisure gæster. Vi har 
både danske og udenlandske gæster hele 
året rundt. 

Hotellet er med i sammenslutningen Small 
Danish Hotels. Vores overnatninger kan kø-
bes med eller uden morgenmad. Vi tilbyder 
både enkeltværelser og dobbeltværelser, 
hvor dobbeltværelserne fås i 3 kategorier: 
Classic, Superior og Suite. Der er mulighed 
for møder, konferencer og selskaber op til ca. 
100 personer og dette kan både være med el-
ler uden mad.

I 2020 fik vi det internationale certifikat Green 
Key, som det første hotel i Hjørring Kommu-
ne. Certifikatet gives til turistvirksomheder, 
der lever op til en lang række krav om bæ-
redygtig indretning og drift. Der bliver mere 
og mere fokus på bæredygtighed i hele ver-
den, så vi håber og tror selvfølgelig, at Green 
Key-certifikatet vil være med til at give Hotel 
Phønix en ekstra konkurrencefordel. 

Og hvem er vi?

Har du interesse og evt. erfaring indenfor SoMe – markedsføring og en kreativ tankegang, så 
har du mulighed for her at udfolde dig i din praktik, og sætte dit eget præg på vores markeds-
føring. Da vi er et familiedrevet hotel med få ansatte, er der kort fra ide til handling.

Hvad søger vi?

Kontakt
Mikkel Messmann
hotel@phoenix-hjoerring.dk
42 94 22 43

Hotel Phønix Hjørring
Jernbanegade 6
9800 Hjørring

hotel phønix hjørring
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For 2 år siden startede vi op med produktion
af hjemmelavet italiensk is i Magasin i Aal-
borg. Vores vision er at lave noget af verdens 
bedste is og gøre det ud fra bæredygtige prin-
cipper. Vi bruger økologiske og veganske al-
ternativer og kun de bedste råvarer. Isen er 
lavet i samarbejde med et 100 år gammelt 
italiensk is-firma. Vi vil gerne gøre det at nyde 
en is til en oplevelse – og det er denne histo-
rie vi mangler hjælp til at formidle.  
 
I is-disken finder du mange forskellige smags-
varianter. Vi laver is med smag af lemonca-
ke, sukkerfri mørk chokolade, Oreo, friske 
jordbær og meget mere. Udover at sælge is 
og kaffe i vores lille hyggelige café, leverer vi 
også is til arrangementer. Det kan f.eks. være 
desserten til en 40-års fødselsdag, et studen-
tergilde eller en konfirmation. Kun fantasien 
sætter grænser.

Og hvem er vi?

Vi søger én eller flere praktikanter, der kan være med til at formidle oplevelsen af italiensk is 
lavet på gamle traditionelle opskrifter, suppleret med moderne veganske alternativer. Vi skal 
bruge hjælp til at udarbejde en online strategi, såvel som en analog strategi. 

Hvad søger vi?

Kontakt
Søren Andreassen
soren@greenway-denmark.dk
28 44 70 05

Greenway-Denmark ApS
Tolnevej 133 
9870 Sindal

Is á Bella Aalborg Aps 
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Is á Bella Aalborg har samme ejer, som virk-
somheden Greenway-Denmark, der også del-
tager i Tour de Hjørring. Ved behov for fysiske 
møder, vil disse kunne finde sted i butikken i 
Aalborg frem for virksomhedsadressen i Sin-
dal. 

https://www.facebook.com/PhoenixHjoerring
https://www.linkedin.com/company/hotel-phønix-hjørring/
https://www.instagram.com/hotel_phoenix_hjoerring/
https://phoenix-hjoerring.dk
https://www.facebook.com/Isabellaisaalborg
https://www.instagram.com/isabellaalborg/
http://www.isabellais.dk/index.php


Løkken Turistbureau har en central beliggen-
hed i forhold til transit og bymidten, og møder 
derfor meget trafik rundt om huset. Vi arbej-
der organisatorisk, da turistbureauet er dre-
vet af erhvervsforeningen løkken.dk, og ved 
nogle tilfælde vil der være et samarbejde med 
bestyrelsesmedlemmerne. 

Hos os søger vi hvert år studerende, som el-
sker at skabe relationer til andre mennesker,
at yde en service i stjerneklasse, at være kre-
ativ og være nysgerrig på at prøve noget nyt. 
Vi gennemgår de forskellige opgaver ved en 
samtale. Turistbranchen er dynamisk og der-
med er arbejdsopgaverne også varierende. 
Det man som praktikant vil beskæftige sig 
med, og er noget som personalet beskæfti-

ger sig med til dagligt, og er under disse fire 
temaer: markedsføring, turistservice, desti-
nation- og eventmanagement. Herunder er 
der mange grene af opgaver, som følger de 
ovennævnte temaer. Dermed kan vi sige, at 
det er ekstraordinært at arbejde med turisme 
i back end og samtidig skal kunne håndtere 
front end, når gæster træder ind af vores dør.

Og hvem er vi?

Vi søger en person, som godt kan lide at skabe en relation til andre mennesker. Det er vigtigt 
for os, at du tager ansvar for din praktik og de tildelte opgaver. Hos os er vi anstændige og 
hensynsfulde, når vi er i omgang med gæsterne og samarbejdspartnere. Vi vil sætte dig på 
prøve, med ting du ikke har beskæftiget dig med før – tag imod opgaver med et smil og vær 
nysgerrig på arbejdsopgaverne, så vil det være nemmere at gå til opgaven. Nogle af dem vil 
kræve, at du bruger din kreativitet. Afslutningsvist kan vi fortælle dig, at du vil komme til at ar-
bejde selvstændigt såvel som i et team hos os, og det vil være en stor styrke for dig, at du kan 
manøvre i begge situationer. Et eventuelt ønske til studie er: Serviceøkonom, Natur- og kultur-
formidling eller Turisme (kandidat).

Hvad søger vi?

Kontakt
Amalie Andersen
info@loekken.dk
98 99 10 09

Løkken Turistbureau
Jyllandsgade 15 
9480 Løkken

Løkken turistbureau
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Montra Skaga Hotel er Vendsyssels 4-stjernet 
hotel. Hotellet er beliggende i Hirtshals, i in-
dustriområdet, men på kanten af naturen. På 
Montra Skaga Hotel finder du en hyggelig og 
afslappet stemning helt op ad storslåede na-
turoplevelser.

Vi er en del af en større kæde, Montra Hotels 
A/S, med 3 hoteller foruden vores eget. Vi be-
sidder 108 værelser, konference- og festloka-
ler, med plads til 250 personer, restaurant, 
bar samt indendørs swimmingpool.  Gennem 
årene har vi løbende renoveret hotellet. Det-
te gør sig gældende for værelserne, men også 
fællesområder. Vi foretog den seneste reno-
vation i år. 

Vores kerneydelse er overnatninger, hoved-
sageligt for transitgæster i forbindelse med 
færgeoverfart. Derfor har vi også samarbej-

Og hvem er vi?

Corona-situationen har ændret vores syn på kundegrupperne. Historisk set har vi altid været 
et transithotel, men vi vil gerne vendes til at blive mere af en feriedestination. Vi håber på at 
kunne få flere leisure-gæster ind, og samtidig øge omsætningen i højsæsonen. Dette søger vi 
en praktikant, som kan hjælpe os med at gøre til virkelighed. Et evt. ønske til studie: Service-
økonom eller Markedsføringsøkonom.

Hvad søger vi?

Kontakt
Sarah Routledge, Hotelchef
skaga@skagahotel.dk
98 94 55 00

Montra Skaga Hotel
Willemoesvej 1
9850 Hirtshals

Montra Skaga Hotel

der med forskellige busoperatører, OTA´er 
og rejseagenter. 

Vi tilbyder både B2B aftaler med forskellige 
virksomheder, men også B2C ophold inkl. 
golf, middag, samarbejder med Nordsøen 
Oceanarium mm. Vores antal af personale 
varierer efter sæson. Vi har 20 faste medar-
bejdere, men i højsæsonen kan vi være op til 
50 ansatte.
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https://www.facebook.com/loekken.dk
https://www.instagram.com/loekkendk/
https://www.toppenafdanmark.dk/loekken
https://www.facebook.com/skagahotel.dk
https://www.instagram.com/montra_skaga_hotel/
http://www.skagahotel.dk


HJØRRING KOMMUNE

Husker  Du
Hjørring ?

Online Event

 

 

18PM - 19.30 PM | APRIL 29

Opmax er nyetableret (i 2020) og er en del af 
Hirtshals Transportcenter, som har brug for 
en hjælpende hånd til at få sparket konceptet 
ordentligt i gang.
 
Opmax tilbyder depotudlejning og opmaga-
sinering for private og erhvervsdrivende, pri-
mært på det nære marked i og omkring Hirts-
hals, men i stigende grad også ifm. transport 
til og fra Norge.
 
Vi har et 6000 M2 stort areal med 3 haller og 
kontorbygninger. Hallerne er indrettet som 
et lagerhotel med depotrum, hvor der er rig 
mulighed for opbevaring af alt slags gods. 
Det er vores vision, at det skal være nemt at 
kunne opbevare sit gods, og at man samtidig 
skal føle, at der bliver taget vare på det, og 
det gør vi.

Hos Opmax udlejer vi depotrum i forskellige 
størrelser. Vores koncept udskiller sig fra an-
dre ved, at vi tilbyder lejerne, at de kan køre 
direkte fra gaden og ind i den opvarmede hal 
til sit lejede depotrum, ELLER de kan vælge at 
få deres depotrum leveret stående på en trai-
ler på deres adresse og dermed spare meget 
tid og omlæsninger.

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant, der kan hjælpe os med online markedsføring, primært på sociale me-
dier, men SEO, målgruppesegmentering mv. kan også sagtens være en del af din praktik. Vi 
ser gerne, at du kan arbejde selvstændigt, er initiativrig, fyldt med kreativitet og kan udarbejde 
fangende og sælgende tekster. Til gengæld får du stort set frie hænder.

Hvad søger vi?

Kontakt
Tonni Sørensen
ts@htc.dk
20 11 39 55

Opmax
Dalsagervej 18
9850 Hirtshals

opmax

Opmax HTC
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Torsdag d. 29. april kl. 18.00-19.30
Hjørring Kommune vil gerne invitere dig og dine medstuderende til et 

online event, hvor der er fokus på kommunen, som arbejdsplads, 
arbejdsmiljøet og det brede erhverv i Hjørring kommune. Borgmester Arne 
Boelt byder velkommen, hvorefter to af kommunens store virksomheder, 
Novo Nordisk og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, vil holde oplæg.

ONLINE KONFERENCE EVENT

LÆS MERE HER

https://opmax.dk
https://htc.dk
https://flyttilhjoerring.dk/jobevent/


Hjørring Kommune har en fantastisk natur. Hvis 
vi starter med at kigge mod vest, finder du den 
skønne vestkyst. Her kan du opleve Vesterhavets 
brusende bølger og vestkystens brede sandstran-
de med sine populære bade- og kystbyer: Tver-
sted, Hirtshals, Lønstrup og Løkken. Det er også 
på Løkken strand, hvor man kan opleve de små 
fine, hvide badehuse, som er blevet et ikonisk 
symbol for byen. 

Tæt på Lønstrup finder du vandreklitten Rubjerg 
Knude og Rubjerg Knude fyr,  som er en af Nord-
jyllands største turistattraktioner. Tager du turen 
til toppen af fyret bliver du mødt af en impone-
rende udsigt ud over Vendsyssel og Vesterhavet. 

Hvis du foretrækker at bruge naturen til sport og 
motion, kan du finde et hav af forskellige løbe, gå 
eller cykelruter i hele kommunen. Ved Tornby Klit-
plantage og Bagterp Plantage finder du to gode 
mountainbike-ruter, som løber over en strækning 
på henholdsvis 14 og 4,3 km. I Bagterp Plantage 
finder du en sjov MTB-rute med mange sving og 
op- og nedkørsler, hvorimod ruten i Tornby Klit-
plantage går igennem et smukt område med søer, 
høje træer og klitter. 

Er du mere til en stille og rolig gåtur i skoven? Så 
findes der masser af naturområder omkring Hjør-
ring og Sindal. Her er det både muligt at slentre 
en tur eller slå sig ned og nyde en picnic. Natu-
ren i kommunen er varieret og særpræget. Vi har 
gamle strandvolde, de imponerende klitter, sko-
ve med den oprindelige Vendsysselbøg og meget 
mere. 

HJØRRING KOMMUNE BYDER 
PÅ EN FANTASTISK NATUR
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Måske du har hørt om flytningen af 

Rubjerg Knude fyr i efteråret 2019? 

Hjørring Kommune valgte at flytte 

fyret ca. 70 meter væk fra kystlinjen, 

for at sikre dets fremtid. 



For enden af Aalborg-Hirtshals motorvejen 
E39 finder du Shop2Go. Vi består af en tank-
station, shop (stor kiosk/butik), bilvask og et 
cafeteria. I shoppen har vi over 600 slags vin 
og spiritus, men sælger også øl/vand, tobak, 
konfekture, autotilbehør samt køl- og frostva-
rer (herunder varer fra 7 østeuropæiske lan-
de). Derudover sælger vi friskbagt brød samt 
tips, lotto og har over 25 moderne spillema-
skiner.

Desuden udlejer vi værelser og sælger lang-
tidsparkering og parkering til autocampere 
samt campingvogne. I 2019 passerede ca. 
700.000 biler og 2,4 millioner passagerer Hirts-
hals Havn. Heraf besøgte mere end 190.000 
biler vores parkeringsarealer. Shop2Go har 

Og hvem er vi?

Vi ønsker at være det fortrukne sted gæster gør ophold på vej til og fra Norge, Island & Fær-
øerne. Vi søger derfor en praktikant, der kan hjælpe med at øge vores synlighed bl.a. vha. 
optimering af hjemmeside, SEO og SoMe.

Hvad søger vi?

Kontakt
Lars Quist
lars@shop2go.dk
40 84 55 77

Shop2Go
Dalsagervej 1
9850 Hirtshals

Shop2Go

siden medio 2019 været en del af Hirtshals 
Transportcenter (HTC). Hirtshals Transport 
Center har i dag, til de mange lastbiler som 
hver dag ankommer til Hirtshals, mange til-
bud til chaufførerne. Centerbygningen rum-
mer ud over chaufførlounge, toilet og badefa-
ciliteter, også toldekspedition for toldpapirer, 
prøve nummerplader, toldfrie udførsler osv.

Shop2Go HTC
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Med Vesterhavet som tætteste nabo, finder I 
Skallerup Seaside Resort, beliggende tæt på 
Hjørring i Nordjylland og i en skøn natur. Vi 
er et topmoderne feriecenter med 285 fe-
rieboliger, konferencelokaler, mødelokaler, 
vandland, sportshal, wellnessafdeling, bow-
ling, restaurant, ridecenter og meget mere. Vi 
har en stor skare af gengangere og stamgæ-
ster, engagerede medarbejdere, gode samar-
bejdspartnere og et velplejet image med fo-
kus på et højt kvalitetsniveau og en værdsat 
gæsteservice. 

Skallerup Seaside Resort er meget mere end 
blot et feriecenter, først og fremmest er vi 
en arbejdsplads der spænder bredt med-
arbejdermæssigt, og som gør Skallerup til 
en unik arbejdsplads. Vi har medarbejdere 
med mange forskellige baggrunde såsom: 
Receptionister, marketing, økonomi, tømrer, 

elektriker, VVS’er, håndværker, livreddere, 
rengøringsassistenter og mange flere. I fæl-
lesskab er vi med til at skabe de bedste ram-
mer for vores gæster, hvor vi hver især har 
hver vores spidskompetence, men sammen 
har vi et enestående sammenhold på tværs 
af de mange afdelinger, og gør en dyd ud af 
at hjælpe hinanden i en travl hverdag. Det er 
det der gør Skallerup til en særlig arbejds-
plads. 

Og hvem er vi?

Vi søger nogle studerende, der vil lave et projektsamarbejde med os. Vi kunne godt bruge 
nogle friske øjne, som måske kan se nogle problemstillinger, vi ikke selv tænker over i en travl 
hverdag, og som kan bidrage med nye idéer og viden til at gøre vores forretning endnu bedre.

Hvad søger vi?

Kontakt
Sabina M. Moltsen, HR-medarbejder 
sabinam@skallerup.dk 
99 24 83 80 

Skallerup Seaside Resort
Nordre Klitvej 21
9800 Hjørring 

skallerup seaside resort
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SUPERVIN er Jyllands største fysiske special-
forretning inden for vin, spiritus og lækkeri-
er. Forretningslokalet er på mere end 700 m2 
samt ca. 1000 m2. vinkælder, lager og pakke-
faciliteter. Vi har en hertil hørende webshop, 
som er en af Danmarks største og hurtigst 
voksende online-forretninger, kaldet www.
supervin.dk. 

Desuden har vi en hastigt ekspanderende 
B2B-afdeling, som arbejder med vingaver, 
gavekurve og rabataftaler på kvalitetsvine til 
virksomheder, organisationer og foreninger. 
Vores væsentligste samarbejdspartner er 
vores ekspansive søsterselskab Novin, som 
importerer vin og sælger det en gros. Derud-
over har vi et stort, indflydelsesrigt og inter-
nationalt netværk af leverandører, producen-
ter og samarbejdspartnere, som gør, at vi kan 

importere vin fra hele verden. Vores kunder 
er vilde med os - hvilket de 4.8 stjerner på 
trustpilot understreger. 

Butikken er opbygget som et professionelt 
varehus - højt til loftet og brede gange, hvor 
det er let at studere det store udbud af vine, 
spiritus, specialøl og diverse lækkerier. Vi har 
desuden Danmarks største udbud af alkohol-
frie vine.

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant til vores marketing-afdeling. En kommende praktikant der vil komme 
til at varetage følgende opgaver: 
• Nyhedsmail og segmentering
• SOME herunder videoproduktion
• Marketingplaner og planlægning
• Marketing udvikling – du får din egen udviklingsopgave i praktikperioden

Hvad søger vi?

Kontakt
Karsten Jakobsen
kj@supervin.dk 
29 40 59 09

SUPERVIN
Skagensvej 201
9800 Hjørring

Supervin
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Vidste du at ...
du næsten kan køre til hjørring på 
samme tid, som det tager at komme 

fra nørresundby til aalborg univer-
sitet med offentlig transport?
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https://www.facebook.com/SuperVin.dk
https://www.linkedin.com/company/supervin-dk/
https://www.instagram.com/supervin.dk/
https://www.supervin.dk
https://www.youtube.com/watch?v=_fngVtIZAw8


ET SPÆNDENDE & 
MANGFOLDIGT ERHVERVSLIV

Hjørring kommune har et meget spændende 
og mangfoldigt sammensat erhvervsliv med 
rigtig mange mindre og mellemstore virk-
somheder indenfor næsten alle brancher. 
Store virksomheder i levnedsmiddel-, elektro-
nik og plastbranchen giver området en unik 
platform på den internationale arena. Mange 
virksomheder har udenlandske afdelinger og 
er kendte på eksportmarkederne. Det er med 
til at gøre området mindre følsomt overfor 
konjunktursvingninger m.m. og betyder bl.a. 
mange attraktive jobmuligheder.

Hjørring har med sin centrale placering midt 
i Vendsyssel, en særdeles attraktiv erhvervs-
mæssig placering. Med det store opland for 
arbejdskraft og handel, og med en velfunge-
rende infrastruktur med motorvej, jernbane 
samt nærhed til universitet og international 
lufthavn, gives mange fordele for vore virk-
somheder. Hjørring er den største by i Vend-
syssel med ca. 25.000 indbyggere.

Hirtshals er en pulserende havneby med et 
rigt udbud af fødevareerhverv, fremstillings-
virksomheder, transporterhverv m.m. og kan 
tilbyde mange attraktive erhvervsmulighe-
der med nærhed til havn og motorvej. Forsk-
ningsmiljøet på Nordsøcentret er med til at 
tiltrække værdifuld viden til Hirtshals.

Løkken og Vrå tilbyder borgere og gæster 
mangeartede muligheder indenfor wellness, 
oplevelse og afslapning. Også fødevarefrem-
stilling, handel og forretningsservice har godt 
fat her. Løkken er en perle med direkte ad-
gang til Nordeuropas bedste badestrand. Er-
hvervslivet finder her mange attraktive mulig-
heder.

Sindal er en erhvervsmæssigt attraktiv by. 
Med sin placering på landkortet tilbydes ikke 
mere central beliggenhed i Vendsyssel. Spe-
cialiseret fremstilling, handel, håndværk og 
serviceerhverv kendetegner Sindal.

Tårs har et blomstrende erhvervsliv i har-
moni med den smukke natur i området, og 
ganske nær ved motorvejen. En række frem-
stillingserhverv, handels- og håndværkervirk-
somheder m.m. har set disse kvaliteter.

Lønstrup er det helt ideelle tilbud til kreati-
ve erhverv. Billedkunst, skulpturer, keramik, 
glaskunst, specialdesignede produkter m.m. 
fremstilles og forhandles i byens charme-
rende miljø. Turister, gæster og fastboende 
flokkes om udbuddet og skaber trængsel og 
miljø.



Tolne Gjæstgivergaard er et innovativt kunst-
bnb med galleri, café, restaurant og syv væ-
relser beliggende overfor Tolne Station midt i 
Naturpark Tolne. 

Vi har en række projekter og programmer, 
der finder sted i løbet af året: Naturturisme 
forår og efterår, vinsmagning af vin og øl, mu-
sikbegivenheder og derefter regelmæssigt 
salg af bnb og keramik om sommeren. 

Vi er altid tilfredse med frivillige, samarbejde 
og innovation og bruger dette til at inspirere 
os selv og hinanden. 

Og hvem er vi?

Vi finder stor værdi i at samarbejde med unge og gamle mennesker, fra nær og fjern. Det er vo-
res almindelige økonomiske vej, og inkludering af studerende er noget, vi sætter pris på, især 
på grund af den entusiasme og energi, folk bringer til vores projekt. Vi søger en praktikant og 
er meget åbne over for alle studier.

Hvad søger vi?

Kontakt
Gregory Hamilton Miller
tolneggg@gmail.com
40 47 53 20

Tolne Gjæstgivergaard
Kirkevej 300a, Tolne
9870 Sindal

tolne gjæstgivergaard
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Vi hos Urban-Hald har ambitioner om at være 
den fortrukne leverandør af kvalitetsproduk-
ter til byggeri, til absolut konkurencedygtige 
priser. 

Det er ikke hvilke som helst fabrikker vi sam-
arbejder med. Vores aftaler er indgået med 
familieejede fabrikker, som sætter deres fa-
miliestolthed meget højt. Samtidig er det net-
op disse typer af virksomheder, som kan til-
passe deres produkter til kundernes behov. 

Vi er overbeviste om, at det er på den måde, 
vi kan sikre kvalitet og fleksibilitet på bedste 
vis. Vi har en aftale med Dabex om levering af 
Trægulve og KREISEL om levering af Netpuds. 
Derudover forhandler vi værktøj fra SOLID og 
har udviklet vores eget brand indenfor Micro-
Cement. Urban-Hald blev stiftet i marts 2016 
af Lasse Hald og Daniel Urbaniak. I forbin-

delse med egne renoveringsprojekter har vi 
søgt kvalitetsprodukter til konkurrencedyg-
tige priser. Efter flere forsøg på at indhente 
“gode” tilbud på materialer fra diverse dan-
ske forhandlere, endte vi med at kontakte 
forskellige producenter i Polen med henblik 
på indkøb af byggematerialer. Vi er stolte 
over, at kunne tilbyde vores kunder kvalitets 
trægulve, MicroCement og netpuds til yderst 
favorable priser.

Og hvem er vi?

Vi søger til efteråret 2021 en praktikant med flair for hjemmesider og digital markedsføring. 
Vi søger en studerende, som kan bidrage med en masse gode ideer, forslag til fornyelse og 
sparring til vores markedsførings- og hjemmesideansvarlige, Ditte. Et evt. ønske til studie kun-
ne være Markedsføringsøkonom, Kommunikation og Digitale medier, multimediedesign eller 
lignende. 

Hvad søger vi?

Kontakt
Lasse Hald, medejer
urban.hald@gmail.com
24 87 33 66

Urban-Hald ApS
Jens Thisevej 163
9700 Brønderslev URBAN - HALD

TRÆGULVE • MICROCEMENT • FACADEPUDS
WWW.URBAN-HALD.DK

Urban-hald aps
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Lasse Urban
lasse@urbansvent-teknik.dk
29 33 33 69

Urban’s Vent-Teknik
Pastelvej 18
9850 Hirtshals

Urban’s Vent-Teknik er en relativ nystartet 
virksomhed. Virksomheden blev etableret i 
2016, hvor den var en del af en anden større 
virksomhed. Selve Urban’s Vent-Teknik star-
tede med én medarbejder, Lasse Urban, som 
også var ene ejer af virksomheden på davæ-
rende tidspunkt. Men der kom hurtigt vækst 
i virksomheden, og behovet for yderligere 
medarbejder voksede.  

I 2020 blev det derfor besluttet, at der skul-
le ske en organisationsændring i Urban’s 
Vent-Teknik. Den nuværende ejer, Lasse, og 
Jens - daværende medarbejder, besluttede sig 
for at gå sammen og drive Urbans Vent-Tek-
nik sammen. De fik ny lokation i Hirtshals, 
hvor de har samlet alt under samme tag. Et 
stort fint værksted, med fine kontor facilite-
ter og mulighed for varelager. Virksomheden 

vækster fortsat, opgaverne er tiltagende og 
flere medarbejdere er kommet til. 

Virksomheden udfører ventilations opgaver, 
primært i industrien og andre større virksom-
heder. Opgaverne består af serviceopgaver 
af nuværende anlæg, opsætning af nye anlæg 
og at give tilbud på større og mindre projek-
ter i ind- og udlandet. 

Og hvem er vi?

I og med at vi er en virksomhed i vækst, og dermed har haft fokus på vores opgaver og kunder, 
har vores fokus ikke været så meget på den digitale markedsføring af virksomheden. Vi har 
derfor brug for inputs til, hvordan vi bedre kan gøre vores virksomhed synlig på de digitale og 
sociale medier såsom: Facebook, Linkedin og vores hjemmeside. Vi søger derfor en prakti-
kant, der kan hjælpe os i mål med det. 

Hvad søger vi?

Kontakt

urban’s vent-teknik
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Vendsyssel FF er en dansk fodboldklub belig-
gende i Hjørring, der spiller blandt de bedste 
24 klubber i Danmark. Vendsyssel blev stif-
tet i 2013, som en overbygning på det davæ-
rende FC Hjørring. Vendsyssel FF spillede i 
2018/2019-sæsonen i Superligaen for første 
gang nogensinde. Målet er at komme derop 
igen, og medvirke blandt de 14 bedste klub-
ber i landet.

I et praktikforløb hos Vendsyssel FF kommer 
du ud for lidt af hvert. Det vil ikke blive et helt 
”normalt” kontorjob du kommer til, idet vi 
har hjemmekampe på stadion, og her er der 
travlt. Der vil forekomme weekend- og aften-
vagter. Vores tidligere praktikanter har blandt 
andet arbejdet med opdatering af hjemmesi-
de, markedsføring af vores shop, statistik, op-
timering af kundebaser, eventplanlægning og 
udførsel. 

Og hvem er vi?

Vi søger én eller flere praktikanter med uddannelse inden for sportsmanagement, marketing, 
økonomi, administration, service m.m. For at begge parter kan få mest muligt ud af opholdet, 
ser vi gerne, at det er et længerevarende praktikophold. 

Hvad søger vi?

Kontakt
Camilla Jørgensen 
info@vendsysselff.dk 
26 73 88 88

Vendsyssel FF ApS
Østergade 43
9800 Hjørring

Vendsyssel FF ApS

Som praktikant i Vendsyssel FF vil du opleve 
en stor frihed i projekterne, om det betyder 
du ønsker hjemmearbejdsdage, halve ar-
bejdsdage eller noget helt tredje, så finder vi 
en løsning, der passer til dig og os. Vi har ofte 
haft to praktikanter ad gangen, da det giver et 
bedre indblik i projekterne at have hinanden 
at støtte sig til og sparre med.
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https://www.facebook.com/urbansventteknik.dk/
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Hvis du er vild med sport, har vi rigtig mange forskellige tilbud, uanset 
om du er til fodbold, håndbold, tennis, badminton, surf eller noget helt 
andet. Herunder giver vi fem forskellige bud på populære sportstilbud 
i Hjørring kommune:

PADEL TENNIS 
Den helt store trend inden for sport i 2020, må vist være padel tennis. 
I løbet af året er der åbnet mange nye padel-baner rundt om i landet, 
inklusive Hjørring kommune. Vi kunne byde velkommen til de første 
baner i december 2020 på Frederikshavnsvej i Hjørring. 

FODBOLD
På Nord Energi Arena i Hjørring centrum har Vendsyssel FF hjemme-
bane. Vendsyssel blev stiftet i 2013, som en overbygning på det davæ-
rende FC Hjørring og spillede i sæsonen 2018/2019 med i superligaen. 
Udover Vendsyssel FF har vi også kvindefodboldklubben, Fortuna. For-
tuna er Danmarks største klub for piger/kvinder, og er samtidig en af 
de mest vindende i dansk kvindefodbold. Vi har ligeledes også mange 
flere fodboldklubber fordelt ud over hele kommunen, hvor der er hold 
for både børn og voksne.

SVØMNING
På Børge Christensens Vej i Hjørring ligger Vandhuset, Park Vendia. Det 
blev opført i 2008 og byder på et hav af forskellige aktiviteter. Vand-
huset tilbyder blandt andet babysvømning, saunagus, aqua spinning, 
vandgymnastik og meget mere. Derudover har de også en dejlig well-
ness-afdeling. 

SURF
Udover sine skønne sandstrande, byder vestkysten også på surf-ople-
velser. Uanset om du er nybegynder eller en rutineret surfer, er mulig-
hederne mange. I Hirtshals og Løkken er der forskellige surfskoler, hvor 
det er muligt at få privat- og holdundervisning. Her er det også muligt 
at leje udstyr. 

BORDTENNIS
I Hirtshals holder bordtennis-klubben B75 til. De har en vision om at 
skabe, udvikle og langtidssikre et træningsmiljø, der gør det muligt, at 
børn fra Hjørring kommune kan udvikle sig til det højeste internationale 
niveau i bordtennis. 

ET HAV AF 
SPORTSAKTIVITETER
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Vidste du, at Vendsyssel FF i sæsonen 
2018/2019, spillede i landets bedste række, 
Superligaen?
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Kunstmuseet i Hjørring råder over næsten 
4000m2 plads, fordelt over fire etager. Ud-
over samtidig at vise 4-6 forskellige udstillin-
ger, indeholder bygningerne også museums-
butik, undervisningslokaler, mødelokaler, 
magasiner m.v. 

I studieetagen vises primært særudstillinger 
med samtidskunst, mens der på de andre 
etager findes skiftende samlingsophængnin-
ger med udgangspunkt i museets egen sam-
ling af dansk kunst og kunsthåndværk. Muse-
et har ca. 15.000 besøgende årligt. 

Der er flere kasketter end egentligt ansatte 
på museet, og alle i huset yder derfor en ind-
sats for at hjælpe hinanden med at løse de 
forefaldende opgaver.

På museet vil der være mulighed for at arbej-
de indenfor en lang række forskellige områ-
der, så som markedsføring, kommunikation, 
forretningsudvikling, formidling, webudvik-
ling og design. Både konkrete driftsbaserede 
hands-on opgaver - og større, mere længere-
varende egentlige udviklingsopgaver, hvortil 
der skal hentes finansiering udefra.

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant. Din studieretning betyder som udgangspunkt knap så meget, hvad 
vigtigere er, at du sætter ord på stærke sider og hvor det er, du gerne vil udvikle dig. Vi har en 
lang liste af kommende og allerede igangsatte projekter, som du indenfor din faglige baggrund 
vil kunne bidrage til og præge. 

Hvad søger vi?

Kontakt
Jakob Stig Nielsen
jsn@vkm.dk
98 96 43 23

Vendsyssel Kunstmuseum
P. Nørkjærs Plads 15
9800 Hjørring

vendsyssel kunstmuseum
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Vendsyssel Teater er en professionel og mo-
derne teatervirksomhed, der i 2020 blev op-
graderet fra et egnsteater til at komme på 
Finansloven som et ”regionalt kraftcenter”. 
Vores primære opgave er at producere tea-
ter, der repræsenterer klassikere og særligt 
ny dansk dramatik – gerne med udgangs-
punkt i lokal forankring. Vi producerer 3-5 
forestillinger, præsenterer 8-12 gæstespil og 
3-5 børne- og ungdomsforestillinger hver sæ-
son. Desuden Talentlinje for de 15-20-årige. 

Vendsyssel Teater åbnede i 2017 Danmarks 
nyeste og mest ambitiøse teaterbygning, og 
sammen med de høje kunstneriske ambiti-
oner og resultater, er Vendsyssel Teater en 
attraktiv arbejdsplads for både kunstnere og 
skuespillere. Foruden teater rummer huset 
en lang række events: koncerter, foredrag, 
dans, comedy, rundvisning, pop-ups i bybille-

det o.lign. Med dette har vi i gennemsnit ca. 1 
arrangement hver dag året rundt.

At skabe kunst, kultur og oplevelser for alle
Vi er en dynamisk og alsidig organisation, der 
hele tiden er i udvikling, og hvor en stor diver-
sitet i kompetencer er gældende. Her er højt 
til loftet og nysgerrighed på at afsøge nye ret-
ninger og metoder i arbejdet i at påvirke kul-
turlivet i Vendsyssel - og i Danmark.

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant til efteråret 2021. Vores motivation for dette er, at vi gerne vil optimere 
teatrets ressourcer. Vi har en række områder, hvor dette (bl.a.) kan ske: Sociale medier, mar-
kedsføring (på stratetisk og praktisk plan) og publikumsudvikling. Vi søger en idérig og krøllet 
hjerne, der kan udfordre og styrke os i en gensidig læringsproces, hvor den studerendes per-
sonlige og faglige kompetencer accelererer. Et eventuelt ønske til studie kunne være: Kommu-
nikation, oplevelsesdesign, sociologi eller lignende. 

Hvad søger vi?

Kontakt
Lise Sønderkjøge
lise@vendsyssel-teater.dk
40 41 51 43

Vendsyssel Teater
Banegårdspladsen 4
9800 Hjørring

vendsyssel teater
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ved at bo i hjørring kommune
3 fordele

1. LAVE HUSPRISER

Et parcelhus i Aarhus kommune koster 
i gennemsnit tre gange så meget, som i 
Hjørring kommune. I Aalborg er prisen 
dobbelt så høj, som i Hjørring. Hvis krite-
riet for bosætning er husprisen, er der so-
lid basis for at flytte til Hjørring fremfor at 
købe hus i Aarhus eller Aalborg, som er på 
top-5 over de byer, mange unge primært 
vælger, når de skal studere. 

En undersøgelse viser, at et parcelhus på 
120 kvm i Aarhus kommune opnåede en 
salgspris på 2.7 mio. kr. i 1. kvartal 2020. I 
samme tidsrum kunne et tilsvarende hus 
sælges for 1.7 mio. kr. i Aalborg kommu-
ne. I Hjørring kommune var den gennem-
snitlige salgspris 0.9 mio. kr. Disse infor-
mationer er baseret på salgspriserne pr. 
kvadratmeter for indgåede handler med 
parcelhuse i 1. kvartal 2020. Tallene er 
hentet hos Finans Danmark og Realkre-
ditrådets Boligstatistik.

2. MANGE NATUR-, KULTUR & 
SPORTSTILBUD TIL UNGE

Hjørring kommune byder på mange op-
levelser og tilbud inden for sport, natur 
og kultur. Af sportstilbud kan der næv-
nes: Padel Tennis, fitness centre, foldbold, 

håndbold, badminton og meget mere. I 
kommunen bliver der gjort rigtig meget 
for kulturlivet, som spænder vidt. Vi har 
alt lige fra musikskoler, teater og kunst-
musser til oplevelser i form af f.eks. Musik 
Under Trappen, Dana Cup og Naturmø-
det, som finder sted hvert år. Hvis man er 
vild med at bruge tid i naturen, er Hjørring 
kommune det rette sted at bosætte sig. Vi 
har skov, vand og sand. 

3. ET GODT HANDELSLIV 

Vi har et stort udvalg, uanset om du ønsker 
at handle i store supermarkeder eller i de 
små specialbutikker. I centrum af Hjørring, 
lige ved gågaden, ligger Metropol - Vend-
syssels største shoppingcenter. Med sine 
37 forskellige butikker og spisesteder, ska-
ber shoppingcenteret et godt grundlag for 
en shoppetur. 
 
I de omkringliggende mindre byer er der 
også rig mulighed for at shoppe. I Hirts-
hals gågade, Nørregade, finder du mas-
ser af shoppingmuligheder. I Løkken er de 
centrale shoppinggader Søndergade, Sdr. 
Strandvej, Torvet og Nørregade. Her finder 
du også mange interessante butikker.
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Venmark Fisk blev etableret i 1997 af brød-
rene Henrik og Claus Ibsen i en lille nedlagt 
slagterforretning i midten af Hirtshals. Herfra 
forsynede vi supermarkeder og restauran-
ter med frisk fisk direkte fra auktionen. I maj 
2016 flyttede virksomheden til større lokaler 
og leverer i dag til hele landet og et langt styk-
ke ud i Europa.

Venmark Fisk en af de førende fiskeekspor-
tører i Danmark, der servicerer B2B kunder 
indenfor Horeca segmentet, hvor kunderne 
består af kantiner, supermarkeder, restaura-
tioner, fiskehandlere m.fl. Kunderne betjenes 
enten via salgskontoret eller via en nyudvik-
let og moderne webshop, der er Danmarks 
største indenfor forarbejdet fisk og fiskerela-
terede produkter. Vi indkøber dagligt vores 
råvarer fra de danske fiskeauktioner og vores 
erfarne samarbejdspartnere, og vi har nu en 
base med rigelig plads til opskæring af både 

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant, der kan hjælpe med branding og markedsføring via. hjemmeside og 
sociale medier. Vi ser gerne, at du kan arbejde selvstændigt, er god til at tage initiativ og kan 
komme med gode/nye inputs.

Hvad søger vi?

Kontakt
Claus Ibsen
claus@venmark.dk
98945965

Venmark Fisk
Søndergade 50
9850 Hirtshals

venmark fisk

fladfisk og rundfisk, et stort fryse- og tørvare-
lager, pakkefaciliteter og plads til flere fragt-
afgange dagligt.

Vi har fokus på at tilpasse både vores inter-
ne og eksterne processer og produktion til at 
være førende på digitalisering og automation, 
så vi har brug for hjælp fra dig i den spænden-
de udvikling og forandring vi er i gang med. Vi 
ser frem til at drøfte, hvordan du kan være 
med på rejsen.
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VestEvent er grundlagt i Løkken, hvor vi siden 
maj 2019 har haft et hyggeligt kontor – her er 
alle velkomne.
 
Vi er et anpartsselskab med 18 passionerede 
deltidsinstruktører, som alle har en stor fasci-
nation og kærlighed til naturen. Derfor har vi 
specialiseret os i ture og udendørsaktiviteter, 
der passer til forholdene omkring Vesterha-
vet – for alle aldre og hele året rundt.
 
Vi spænder vidt fra de mere ekstreme sports-
grene som rappelling, klatring, overlevelses-
ture og adventure løb, til de mere sanselige 
oplevelser som vandreture, madlavning og 
sang omkring lejrbålet. Vi gør meget ud af at 
tilrettelægge vores tilbud således, at de pas-
ser både private, såvel som virksomheder. 

De senere år har vi oplevet en stigning i er-
hvervsrettede henvendelser, og har derfor 
udvidet samarbejdet med vore partnere, så 
vi matcher efterspørgslen og muligheden for 
at lave interessante events året rundt. Vest-
Event sætter en stor ære i at give kunden den 
gode oplevelse, uanset om det er familien, 
sportsklubben eller et stort firmaarrange-
ment.

Og hvem er vi?

Hos VestEvent ønsker vi at følge med på tidens hurtige udvikling og trends. Vi søger derfor til 
efteråret 2021 en praktikant, som kan komme med nye input og forslag til forandringer/for-
bedringer. Vi har ikke et krav til studie, men er derimod åbne over for alle ansøgninger. 

Hvad søger vi?

Kontakt
Martin Svendsen
mail@vestevent.dk
40 71 70 71

VestEvent
Sdr Strandvej 6
9480 Løkken

Vestevent
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https://www.facebook.com/VenmarkFisk
https://www.linkedin.com/company/venmark-fisk/
https://venmark.dk
https://www.youtube.com/watch?v=vRZeW6Mydvk
https://www.facebook.com/Vestevent
https://www.linkedin.com/company/vestevent/
https://www.instagram.com/vestevent/
https://vestevent.dk


Vidste du at ...
toget mellem aalborg og hjørring 
kører hver halve time næsten hele 

dagen?
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Wolf Camper har i dag sit hovedsæde i Tårs 
og blev grundlagt i 1992. Vi havde et ønske 
om at hjælpe andre med at få den samme 
intense oplevelse af samhørighed med natu-
ren, som vi følte, når vi sad sammen rundt om 
bålet efter en aktiv dag i naturen.

Wolf Camper er et dansk varemærke i frilufts-
udstyr (Telte, soveposer, rygsække, fodtøj, be-
klædning, og tilbehør). Vi designer og udvikler 
selv alle vores produkter, og sælger dem via 
vores webshop, egne butikker, fremmede bu-
tikker og eksport til nærliggende lande. Vores 
idegrundlag er ”Value for money” og ”long 
lasting”. Desuden skal vores produkter have 
en høj funktionalitet (vandtæt, åndbar, hur-
tigtørrende). Vores produkter vinder stadig 
større opmærksomhed i udlandet, og i dag 
består vores stamme af kunder fra hele ver-

Og hvem er vi?

Vi søger en praktikant, der er god til kommunikation og salg via. sociale medier. (Facebook + 
Instagram + nyhedsbreve + webshop).

Hvad søger vi?

Kontakt
Mikael Sørensen
info@wolfcamper.dk
98 96 20 23

Wolf Camper A/S
Agdrupvej 11
9830 Tårs

wolf camper a/s

den, som deler vores kærlighed til naturen – 
og det dybe kammeratskab, som vi oplever, 
når vi nyder naturen til fulde med vores ven-
ner og familie.

Vi har gennem årene brugt meget energi på 
at skabe story-telling omkring vores vare-
mærke, via katalog, messer, Facebook, ture 
med kunder, og masser af arrangementer 
ved vores eget hovedsæde i Tårs.
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https://www.facebook.com/wolfcamperdk
https://da.wolfcamper.com
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Der bliver hvert år arrangeret rigtig mange 
kulturoplevelser rundt omkring i hele kom-
munen. Især sommeren er præget af kultur-
arrangementer. Her kan der blandt andet 
nævnes: 

Musik Under Trappen på havnen i Hirtshals, 
hvor der i en hel uge bliver spillet godt mu-
sik for alle der har lyst til at deltage. I Tver-
sted er der Jazzy Days og i Hjørring afholdes 
der i starten af juli hvert år, ”Hjørring Som-
merspil”. 

Dette er kun et lille uddrag af alle de kultu-
relle oplevelser du finder i Hjørring Kommu-
ne i løbet af årets gang. 

ET VÆLD AF KULTUR-
OPLEVELSER ÅRET RUNDT
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Har du hørt om Vendsyssel Tea-

ter - Hjørrings nye teater fra 2017? 

Vidste du så også, at teatrets store 

sal er bygget med in-the-round 

funktion inspireret af Shakespeare 

Theatre i London? Og så deltager 

teatret i Tour de Hjørring!

KUNST - MUSIK - FILM - TEATER - MUSEER - O
PL

EV
EL

SE
R -



AUTOTEKNIK HUNDELEV ApS

URBAN - HALD
TRÆGULVE • MICROCEMENT • FACADEPUDS

WWW.URBAN-HALD.DK

TAK FOR DELTAGELSEN




