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Kære dig...
som søger efter en innovativ og professionel virksomhed at samarbejde med.
På de næste 7 sider vil jeg præsentere dig for en virkelighed, som kan blive din.
Jeg har en virksomhed i ryggen, der ser mulighederne. Selv leder jeg HR-afdelingen, og det
er rigtig vigtigt for mig, at vi i takt med vores rivende udvikling har medarbejdere og studerende, som tør tage ansvar og tage del i den fremtid, som vi står foran. Vi har defineret fortiden for kølecontainere, industrikøl, varmepumper og ventilationsanlæg, og vi er ihærdigt
i gang med at udvikle en intelligent og mere energieffektiv fremtid.
Du er en del af en uddannelse. Måske leder du efter den perfekte praktikplads. Måske søger
du en virksomhed, som kan give dig rammerne til at arbejde videre med et større eller mindre projekt. Måske er du interesseret i noget helt andet.
Det, jeg kan sikre dig, er en samarbejdspartner, som går langt for fremtiden.
De bedste hilsner
Anne Vibeke Madsen
HR-Ansvarlig
Lodam electronics a/s

5 DAGE I

SØNDERBORG

Let’s revolutionize the way
you interact!

I samarbejde med Alsie Express tilbyder vi
dig en flyvetur på første klasse. Med en kop
friskbrygget kaffe og et rundstykke i hånden
flyver Alsie Express dig fra Kastrup til Sønderborg Lufthavn på 35 minutter. Lodam sørger
for et møbleret værelse på Dan Hostel i Sønderborg fra mandag til fredag, mens dagens
måltider serveres på henholdsvis Dan Hostel
og Lodams hovedkontor i Sønderborg.
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”Som nyuddannet vil jeg være et sted,
hvor jeg lærer. Jeg skal have hænderne i dejen og prøve mig frem

”

24-årige Christian Nørregård Karas-Jensen
er gået mod strømmen. For en måned siden
rykkede han teltpælene op på Amager og
satte kurs mod Sønderborg. Christian satte
sine ben hos Lodam for første gang i oktober
2017 og er nu fastansat hardwareingeniør hos
Lodams transportteam.

VI TAGER I MOD

DIG

”Det føles fedt at introducere det her
Vi er en gruppe af unge Lodam-medarbejdere alle med forskellig baggrund,
som inviterer dig med ud og opleve lidt
af det, som Sønderborg kan. Sammen
hører vi de gode koncerter og besøger
de hyggelige sociale samlingspunkter
som universitetsmiljøet omkring Alsion har at tilbyde. Vi glæder os til at
se dig, og vi lover, at din praktik bliver
udviklende, udfordrende og underholdende!

fællesskab til nye medarbejdere – det
er virkelig et godt initiativ.”

- Christian Nørregård Karas-Jensen

”Vi er alle unge med et behov for

et socialt fællesskab, og når vi
udforsker byen i flok, så føles det
hele lidt sjovere.”

- Claudia Colonge

Lodam electronics a/s
Innovative og energibesparende klimaløsninger
Når det kommer til klimakontrol, er Lodam én af de mest erfarende på markedet. I over fire årtier har vi
udviklet, produceret og implimenteret elektroniske løsninger, dedikeret til optimering i produkter som:
•
•
•
•
•
•

Kompressorer
Kondenseringsaggregater
Varme pumper
Air condition
Kølecontainere
Afkølede lastbiler og trailere

Vi kender vigtigheden af pålidelig, energieffektiv drift, og vi udfordrer hele tiden de teknologiske grænser for at give dig de mest innovative og fremtidssikrede løsninger.
Som en del af BITZER-Gruppen, er vi en del af en af de største aktører inden for køle og air-condition
industrien. Samarbejdet giver os et usammenligneligt netværk, applikationsviden og giver os mulighed
for altid at være førende inden for innovativ klimakontrol. Derudover hjælper det os til sikre komfortable forhold for mennesker og pålidelig transport af værdifuld last over hele verden.
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