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Salgschef Hans Hoff takker af
Hans Hoff, der siden april 1996 har stået i spidsen 
for Alfix ś salg på både hjemmemarkedet og 
eksportmarkederne, fratræder fredag den 31. marts 
2017 sin stilling for at gå på pension. 

”Vi tager afsked med Hans, som har været et betydeligt 
aktiv for Alfix gennem 21 år. Han fortjener en stor tak 
for den flotte og ihærdige indsats, som han har ydet for 
virksomheden, for salgsgruppen, for ledergruppen og 
eksternt blandt kunder”, siger direktør (COO) Anders 
Bertelsen Toft. 

Ord som dedikeret, ansvarlig og fagligt kompetent har alle 
årene kendetegnet Hans i Alfix. Den snart forhenværende 

salgschef beskrives som rigtig god og vellidt kollega, 
ligesom han er et udpræget konkurrencemenneske. 

Selvom bopælen i Randers er et stykke vej fra 
virksomheden i Kolding, så håber kollegaerne, at Hans 
stadig vil få tid til at kigge forbi sin tidligere arbejdsplads 
for at hilse på – som det er tilfældet med flere andre 
pensionerede medarbejdere, der har oprettet en seniorklub. 

Alfix søger i øjeblikket en afløser for Hans som leder af 
salgsafdelingen. Indtil rette vedkommende er fundet vil 
Anders Bertelsen Toft varetage rollen som fungerende 
salgschef.

Afskeden med Hans sker ved et internt arrangement for 
medarbejderne ultimo marts.



A n s v a r l i g  s t y r k e

Hovedsponsor for flisemurere – DM i Skills
Aalborg summede i januar af håndværksstolthed og aktivitet blandt de dygtige unge 
flisemurerlærlinge, som kæmpede om eftertragtede titler ved DM i Skills 2017. 

Alfix har siden 2011 været hovedsponsor for flisemurer-faget ved DM i Skills, og vi var igen med 
som support for de unge talenter – både økonomisk og materialemæssigt . 
Årets bedste flisemurer-lærling 2017 blev Frederik Nielsen fra skolen Tech College Aalborg og 
murervirksomheden M. Thomsen Støtt A/S, Aalborg. Det er nu andet år i træk, han vinder den 
flotte titel. Til efteråret skal han repræsentere Danmark ved VM i Skills, der afholdes i Abu Dhabi. 

På billedet ses Frederik sammen med undervisningsminister Merete Riisager ved 
præmieoverrækkelsen i Gigantium Aalborg. Hvilke ord, der blev udvekslet mellem ministeren og 
flisemureren, vides ikke, men fotoet vidner om positiv energi i danmarksmester-klasse. Tillykke 
til Frederik fra hele Alfix!

SPORTSFAIR messe i marts – bassiner
For 3. år i træk deltager vi på SPORTSFAIR messen, som i år afholdes 
den 15. – 16.marts i Messe C i Fredericia. 

På messen vil interesserede kunne møde vores tekniske chef Allan Nielsen og vores tekniske leder 
Carsten Schultz. Begge medarbejdere vil kunne fortælle om Alfix ś kompetencer og erfaringer 
med svømmebassiner, hvor 2016-2017 har bidraget med mange nye bassiner i Alfix regi.

Messen arrangeres af Danske Sportsfaciliteters Brancheforening og Dansk Svømmebadsteknisk 
Forening.

Læs mere om messen

Venskabsklasse – lokalt ansvar
I 2015 påbegyndte vi et samarbejde med den nærliggende folkeskole Munkevænget 
Skole, hvor skolens daværende 1.A blev tilknyttet Alfix som besøgsvirksomhed. 

Ultimo januar havde vi for andet år i træk besøg af en motiveret og interesseret 
indskolingsklasse (nu – 2.A), som fik udbygget deres kendskab til og forståelse for, hvad en 
arbejdsplads er for en størrelse. Alle børnene prøvede at montere fliser i Alfix fliseklæber, 
og de støbte også alle en lille Alfix PlaneMix figur, som de fik med hjem. Det blev til en skøn 
spartelmasse-samling af flagermus, hunde, katte og hjerter. 

Formålet med samarbejdet er blandt andet at give børnene et indblik i, hvilke forskellige 
jobs, der kan vente dem, når de kommer ud på den anden side af uddannelsesrejsen. En 
produktionsvirksomhed som Alfix består af en lang række jobfunktioner, som hver især kræver 
forskellige uddannelser. Vigtigheden af uddannelse er et gennemgående tema i samarbejdet, 
da det er de færreste jobs, der kan bestrides uden et solidt uddannelsesmæssigt fundament – 
det gælder både for Alfix og resten af det danske arbejdsmarked.  

Mange tak for besøget til vores venskabsklasse 2.A. Vi glæder os til endnu et hyggeligt besøg, 
når børnene går i 3. klasse.

http://www.sportsfair.dk/

