
Vidste du at Ringkøbing-Skjern bliver 100% fossilfrit i 2040?  
Det vil sige, at fra 2040 og fremover vil  der ikke blive  
anvendt kul, olie og naturgas indenfor kommunegrænsen. 
Det vil Pernille Hagen, som er klimakoordinator i   
Ringkøbing-Skjern Kommune, og har en kandidat i 
internationale studier fra AU, fortælle meget mere om 
i bussen. 

I bussen vil du også møde Susanne Trip Nielsen,  
erhvervskonsulent hos Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd. 
Susanne kan matche dig med områdets virksomheder 
i forhold til dine praktik ønsker. Ligesom du vil møde 
Dorthe Frydendahl, Ringkøbing-Skjern Kommunes  
bosætningskoordinator. Hun vil bl.a. fortælle om  
kommunens tilflytter-jobordning og InWestjylland - 
klubben for 20-35 årige i Naturens Rige. 

Lyder det ikk´ bare som en tur du IKKE må gå glip af?
 Scan og tilmeld dig her 
 senest torsdag den 2. marts. 
 

Der er et begrænset antal pladser som tildeles efter 
først-til-mølle princippet. 
Forbehold for eventuelle ændringer i programmet og aflysning 
Arrangører:

Program onsdag den 8. marts 2023 
Kl. 09.00:  
Afgang fra Parkeringspladsen ved KaserneCafeen,  
Langelandsgade 139, 8000 Aarhus C.

Kl. 10.00:  
Opsamling AU Herning ved hovedindgangen,  
Birk Centerpark 15, 7400 Herning.

Kl. 11.00:  
Ankomst og rundvisning på virksomheden Landia A/S, Lem St. 
Landia er en af verdens førende producenter af chopper-pumper,  
propelomrørere, beluftningssystemer og avancerede procesanlæg.
 
Kl. 12.00:  
Afgang til Hvide Sande  - byen mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. 
Ringkøbing-Skjern Kommune er vært ved frokost i bussen.
 
Kl. 13.00:  
Ankomst Hvide Sande og rundvisning hos Seasight Group.
Seasight Group består af 4 selskaber, der med dybdegående viden,  
dedikation og innovation arbejder med alt i relation til land, vind og hav.  

Kl. 14.30:
Coffeebreak ved Vesterhavet inkl. et dyp i havet for alle, der har lyst. 
 
Kl. 15.30:   
Vi samles hos Westwind Surfshops og Surfskoler, som har købt en tidli-
gere fiskefabrik og omdannet bygningen til bl.a. et kontorfællesskab. Her 
vil Bent Gråkjær fortælle om iværksætteri og lokale produkter. Charlotte 
Østergaard og Lisbeth Jensen fra  Destination Vesterhavet har begge en 
kandidat i oplevelsesøkonomi. De vil gøre dig klogere på en af Danmarks 
største turistdestinationer og dine job- og karrieremuligheder indenfor 
området. 
 
Kl. 17.00:  
Aftensmad på Lille K by Grantland med udsigt ud over Hvide Sande Havn.
 
Kl. 18.30:  
Bussen kører mod Ringkøbing.  

Kl. 19.00:  
Stop og rundvisning på Career Campus i Ringkøbing - – et internationalt 
boligtilbud i Ringkøbing for studerende og nyuddannede. 

Kl. 19.30:  
Afgang fra Ringkøbing.
 
Kl. 21.15:  
Ca. ankomst Aarhus.

Vil du gerne blive klogere på dine job- og 
karrieremuligheder i det vestjyske?
 
Vil du også gerne have høj jobsikkerhed og gode muligheder for  
medindflydelse?  

Så hop på bussen og tag med til Ringkøbing-Skjern Kommune  
onsdag den 8. marts. Det er helt GRATIS.  
 
Turen er relevant for studerende på tværs af fakulteterne på 
AU, fordi virksomhederne står klar med mange forskellige typer 
projekter og praktikstillinger

https://klimaplana.rksk.dk/kommune/klimapolitik-og-klimahandlingsplaner/klimaplan
https://klimaplana.rksk.dk/kommune/klimapolitik-og-klimahandlingsplaner/klimaplan
https://www.flytmodvest.dk/job-karriere/kom-i-praktik
https://www.flytmodvest.dk/job-karriere/kom-i-praktik
https://www.tvmidtvest.dk/fast-arbejde/pumpefabrik-i-vestjysk-by-fejrer-90-aars-jubilaeum-vi-har-hele-verden-som-legeplads
https://www.flytmodvest.dk/hvor-vil-du-bo/hvidesande
https://seasightgroup.dk/
https://hkt.dk/vinterbadefestival/
https://westwind.dk/shop/lokationer-231c1.html?CookieConsentChanged=1
http://www.coastwork.dk/
https://www.smagenafvest.dk/
https://www.visitvesterhavet.dk/
https://www.facebook.com/byGrantland/?locale=da_DK
https://www.rserhverv.dk/arbejdskraft/career-campus-bofaellesskab-i-ringkobing
https://www.youtube.com/watch?v=-ubgyuhnP74

