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Galleri Salshus
v. Nors Sø

Påskeudstilling 2013
Jens Chr. Jensen - assemblager, skulpturer

Dan Thuesen - malerier

28. marts - 1. april kl. 11-18 og 6. og 7. april kl. 11-18
Døjholtvej 15, Hinding, 7700 Thisted, 9798 1565 . www.salshus.dk

Fodermester/driftsleder søges
til Storestrand Annex

Se mere www.storestrand.dk
Eller kontakt Christian på tlf. 40 84 15 64

CIMBRIA søger Kvalitetschef
central nøglefunktion - stor kontaktflade – international organisation

Vores nuværende kvalitetschef har søgt nye udfordringer og vi søger derfor en afløser.

Stillingen referer til vores fabrikschef. Vores hovedkontor er beliggende i Thisted, og du er organisato-
risk tilknyttet hertil. 

Dine kvalifikationer
Den ideelle kandidat har en baggrund som ingeniør, tekniker eller tilsvarende, og med nogle års erfaring 
fra metalindustrien, kombineret med erfaring og en stor interesse for kvalitetsområdet og arbejdsmiljø. 

Du har kendskab til de internationale kvalitetsstandarder, du behersker engelsk i skrift og tale, og beher-
sker de almindelige IT-programmer på et godt brugerniveau.

Din Profil
Som person har du faglig stolthed og du er resultatorienteret, handlekraftig, beslutningsdygtig og i 
stand til at skære igennem når det bliver nødvendigt.
 
Du har en naturlig gennemslagskraft og du er udadvendt, lyttende og motiverende. 

Du er en stærk kommunikator og god til at formidle dine ideer og tanker på alle niveauer, såvel internt 
someksternt. 

Du forstår vigtigheden af et godt samarbejde på tværs i organisationen, og gennem din adfærd formår 
du at skabe respekt om din person og dine opgaver.

Du er god til at skabe overblik og evner samtidig at arbejde ’hands-on’. 

Når det går stærkt, formår du at holde fremdrift og struktur over dine egne og organisationens opgaver. 

Du skal være indstillet på at jobbet kan kræve fleksibilitet i forhold til opgaver og arbejdstid, og du skal 
kunne arbejde selvstændigt.

Vi tilbyder
Vi tilbyder et spændende job med vide rammer og stor mulighed for personlig udvikling.

Du kommer til at arbejde i et travlt men uhøjtideligt arbejdsklima, hvor teamwork med gode kollegaer og 
servicering af vores kunder har højeste prioritet. 

Gagen forhandles individuelt på et niveau, der modsvarer stillingens krav og dine kvalifikationer. 

Din ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fabrikschef Niels Ulrik Bliksted, 
tlf: +45 96 17 90 00 eller på: nub@cimbria.com

Ansøgninger behandles løbende så send din ansøgning hurtigst muligt og inden den 19. april.
Send venligst din ansøgning og dit CV mærket ”Kvalitetschef” til: nub@cimbria.com

Cimbria Manufacturing A/S er et datterselskab i A/S Cimbria Gruppen, og er internationalt kendt inden for 
udvikling og fremstilling af maskiner til behandling af korn- og frøafgrøder. 
Cimbria Manufacturing A/S beskæftiger 300 medarbejdere. A/S Cimbria gruppen 
blev grundlagt i 1947 og beskæftiger i dag 800 medarbejdere.

Cimbria Manufacturing A/S  |  Fårtoftvej 22  |  7700 Thisted
96 17 90 00  |  holding@cimbria.com  |  cimbria.com

Særlige Stillinger

Forlystelser

Andre erhverv

Af Peter Skriver Nielsen
Møllevænget 18, Hurup 

UDVIKLING: Man kunne læse i 
Thisted Dagblad 4. marts, at 
den nye erhvervschef i Thy 
Erhvervsforum skriver: Den 
helt store udfordring bliver 
udviklingen i kommunens 
indbyggertal, som de sene-
ste år har vist en negativ ud-
vikling...målet må være, at 
der kommer 2500 ekstra 
borgere til Thisted kommu-
ne inden 2025...i kommu-
nen bliver der flere ældre 
samtidig med, at der er en 
nettoudflytning. - Og den 
kløft skal ...vi have fyldt ud 
slår han fast.

Som jeg læser det, og hel-
ler ikke er overrasket over, 
så skal vi altså på sigt frem 
til 2025  kunne få 2500 nye 
borgere til at bosætte  sig i 
Thisted Kommune blot for 
at kunne opretholde det ind-
byggertal vi har i dag.

Hver borger giver i omeg-
nen af 50.000 kr. i bloktil-
skud, så det er jo i reglen 
kampen om 125 mio. kr. det 
mørkest set handler om.

Pyha....ja der er jo flere 
måder at gribe det an på, alt 
efter hvad man selv tror på. 

Enten skal vi indrettet vo-
re budgetter til et faldende 
indbyggertal, eller også skal 
hovederne lægges grundigt i 
blød for at finde netop det, 
der kunne være med til at 
gøre det spændende at bo 
her. Og det synes jeg i hvert-
fald, der er rigtig mange til-
tag på i hele kommunen, fra 
ildsjæle og borgere, der hver 
eneste dag kommer med 

planer og løsninger, der gør 
det meget spændende at væ-
re borger i Thy.

Hvor jeg selv kommer fra i 
kommunen, behøver jeg vel 
blot at nævne Vestervig, der 
lige har modtaget Nordeas 
Initiativpris og i Bedsted, 
hvor BooA i december mod-
tog et legat fra Fonden bag 
Ceste Træ A/S. Begge steder 
er der i høj grad aktivitet og 
borgerinddragelse, men og-
så i Hurup, der lige nu i for-
eningsregi er i gang med de 
første spadestik til et samar-
bejde med hele Thy. Hvad er 
der egentlig i vejen med en 
helt almindelig borger, en 
ufaglært eller en faglært, 
der har lysten til at arbejde, 
men har svært ved at finde 
job. Det er  med garanti i den 
gruppe, vi også finder dem, 
der har sværest ved at flytte 
langt efter job. Alligevel hø-
rer jeg ude i det pulserende 
liv, at kommunen i den grad 
satser det hele på at fasthol-
de og tiltrække højtuddan-
nede, som om det er eneste 
medicin for at sikre frem-
gang i Thy.

Vi har et område, hvor det 
i forhold til mange andre 
steder i Danmark er billigt at 
etablere produktionsvirk-
somheder, vi har ikke de hø-
jeste priser på energi, vand 
og kloak, vi har en meget 
stabil arbejdskraft, og så er 
det da helt OK for mig, at de 
”klogeste” måske sidder på 
et kontor i en anden del af 
landet for at sikre produkti-
onsapparatet her i vores 
kommune har fuld tryk un-
der kedlerne. De skal  så-

mænd nok finde hertil, når 
de opdager vores dejlige na-
tur, gode foreningsliv og ik-
ke mindst de mange dejlige 
mennesker, der bor og lever 
her på Jyllands skulder.

Vi skal ud og tilbyde gode 
muligheder for etablering at 
produktionsvirksomheder. 
Det giver et naturligt afkast 
af følgearbejdspladser til de 
virksomheder, vi har, og kan 
sikre de borgere, der bor 
her, det de ønsker sig aller-
mest, arbejde. Og når der så 
er gang i den, så importerer 
vi gerne flere almindelige 
mennesker til vort dejlige 
Thy.

De småting vi mangler er 
ud over gang i Hanstholm 
Havn en hurtig udbygning 
af A-11 sammen med fokus 
på, at togdriften fra Struer 
til Thisted vægtes lige så højt 
som fra Struer og den anden 
vej.

Vi kan da ikke byde Dan-
mark syd for Draget, at de 
ikke har mulighed for at 
kunne få optimal udnyttelse 
af de ressourcer vi har til 
dem, og kunne A-26 så også 
lige komme med, så er hele 
Danmark pludselig tilkoblet 
Jyllands skulder, et hjørne 
af Danmark, de bestemt ikke 
kan være foruden, og vi som 
borgere gerne vil tilbyde an-
dre at tage del i.

 Her er ingen rådne bana-
ner, men ren, rå energi, også  
når det gælder menneskelig 
kraft. Er vi noget, så er det 
den grønne banan.
 

Ingen rådden banan
LokALdebAt

Af Carsten Hougaard
carsten.hougaard@nordjyske.dk

HELTBORG: Sydthy Kunstfor-
ening ferniserer i weeken-
den sin traditionsrige forårs-
udstilling på Heltborg Mu-
seum.

I år det den 43-årige kunst-
maler Martin Berge fra 
Bornholm, der udstiller sine 
40 oliemalerier og akvarel-
ler på museet. Udstillingen, 
der kan ses frem til og med 
søndag 28. april bliver ferni-
seret lørdag eftermiddag. 
Og Martin Berge vil selv væ-
re til stede.

- Jeg er medlem af kunst-
nergruppen Koloristerne i 
København. Og nogle af 

værkerne, som jeg har med 
til Heltborg, har hængt di-

verse steder i hovedstaden, 
siger Martin Berge, der er 

uddannet fra Kunstakade-
miet.

Han havde i sommer sin 
første separatudstilling på 
Gudhjem Museum. 

- ”Landskaber” hedder ud-
stillingen, men man tager 
fejl, hvis man forventer tra-
ditionelt landskabsmaleri, 
siger formand Christian As-
bjerg fra Sydthy Kunstfor-
ening.

- Det er ofte grandiose an-
slag, der præger hans bille-
der, og man fornemmer 
landskabet i dem samtidig 
med, at billederne i så ud-
præget grad handler om sig 
selv. At være maleri på egne 
betingelser, siger Christian 
Asbjerg.

”Landskaber” i Heltborg

Den 43-årige kunstmaler Martin Berge fra Bornholm udstiller frem 
til den 28. marts 40 malerier i Sydthy Kunstforenings traditionelle 
forårsudstilling på Heltborg Museum. Foto: Carsten Hougaard                               

THY-HANNÆS: Nu kan man følge Thisted Dagblad på det sociale medie face-
book. Her vil vi hver dag opdatere med døgnets mest spændende nyheder fra 
Thy. Samtidig giver vi jer muligheden for at debattere historierne eller kom-
me med ris & ros til avisen. Find os på www.facebook.dk/thisteddagblad

Følg thisted dagblad på facebook


