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Er du ved at uddanne dig til produktions- 
teknolog og søger efter praktiksted?

Så har vi helt sikkert stedet til dig!

Hos Thisted Fjerritslev Cementvarefabrik samarbejder vi med de største  
entreprenører og har projekter rundt om i hele Danmark.  
Vi vil gerne være en del af byggeriet, der tænker innovativt og bæredygtigt.

Vi var blandt andet en del af Ressourcerækkerne i København, hvor  
bæredygtighed og upcycling af byggematerialer har været en naturlig del af 
byggeriet.

Vi er også en del af Circle House projektet i Aarhus, som forventes at stå  
færdigt i 2023.  
Det er verdens første projekt af sin art, hvor byggeriet kan skilles ad igen og de 
brugte elementer vil kunne genanvendes til et nyt formål - næsten uden at tabe 
værdi. 

Det er projekter, der for os giver rigtig god mening at være en del af.  
Måske giver det også mening for dig?

Som praktikant hos os vil du få kendskab til hele processen bag det færdige 
produkt. Du vil være med hele vejenfra idéudvikling til kontruktion samt  
kvalitets- og miljøsikring. 

Du vil derfor fungere som bindeled mellem produktionen og projektledere/
kontruktører.  Med din brede viden kan du aktivt bidrage til en bedre forret-
nings- og optimeringsproces. 

Vi forventer, at du ønsker at tage ansvar og være en aktiv medspiller samt  
bringe alle dine kompetencer i spil.  
For hos os spiller praktikanter en vigtig rolle. 

Hvis du kunne se dig selv i en moderne virksomhed i konstant udvikling, så 
kontakt Teknisk Chef Martin Smed Poulsen på tlf. 3067 3824 og hør om dine 
muligheder. 

PS. Vi er løbende på jagt efter dygtige medarbejdere.  
Så hvis det rigtige match er der, så kan du måske se frem til en fastansættelse 
efter endt uddannelse. 

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S er en dansk produktionsvirksomhed med kunder indenfor landbrug, 
industri og anlægsbranchen. Produktprogrammet består af betonelementer, betonspalter, EUROrør 

afløbssystemer, belægningssten, blokke og færdigbeton.  
Virksomheden beskæftiger ca. 240 medarbejdere på tre lokationer
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