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Salgsjef Hans Hoff takker av
Helt siden april 1996 har Hans Hoff stått i spissen 
for Alfix’ salg både på hjemmemarkedet og 
eksportmarkedene. Fredag 31. mars 2017 fratrer han 
sin stilling for å gå av med pensjon. 

””Vi tar avskjed med Hans, som har vært et betydelig 
aktivum for Alfix gjennom 21 år. Han fortjener en stor takk 
for flott og iherdig innsats for bedriften, for salgsgruppen, 
for ledergruppen og eksternt blant kunder”, sier direktør 
(COO) Anders Bertelsen Toft. 

Ord som dedikert, ansvarsfull og faglig kompetent har i 
alle år kjennetegnet Hans i Alfix. Vår snart forhenværende 
salgsansvarlig beskrives som en svært god og populær 

kollega, såvel som et utpreget konkurransemenneske. Selv 
om hjemstedet Randers ligger et stykke unna virksomheten 
vår i Kolding, så håper kollegaene at Hans vil ta seg tid til å 
stikke innom sin tidligere arbeidsplass for å hilse på – slik 
som flere av de andre pensjonerte medarbeiderne, som har 
opprettet en seniorklubb. 

Alfix søker i øyeblikket etter en etterfølger for Hans, 
som leder av salgsavdelingen. Inntil vi finner rette 
vedkommende vil Anders Bertelsen Toft ivareta rollen som 
fungerende salgsansvarlig.

Avskjeden med Hans blir markert med et internt 
arrangement for medarbeiderne ultimo mars.



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

Hovedsponsor for fliseleggere – DM i Skills
Det sydet av yrkesstolthet og aktivitet blant de dyktige, unge fliseleggerlærlingene som 
kjempet om ettertraktede titler under DM i Skills 2017 i Aalborg i januar. 

Siden 2011 har Alfix vært hovedsponsor for fliseleggerfaget ved DM i Skills, og nok en gang var vi 
med for å støtte de unge talentene - både økonomisk og med materiell. 

Årets beste fliseleggerlærling 2017 ble Frederik Nielsen fra skolen Tech College Aalborg og 
murerbedriften M. Thomsen Støtt A/S, Aalborg. Det er andre år på rad at han vinner denne flotte 
tittelen. Til høsten skal han representere Danmark i VM i Skills, som finner sted i Abu Dhabi. 

På bildet ser vi Frederik sammen med undervisningsminister Merete Riisager under 
premieutdelingen i Gigantium Aalborg. Hvilke ord som ble utvekslet mellom ministeren og 
fliseleggeren vites ikke, men bildet vitner om positiv energi i danmarksmester-klasse.  
Hele Alfix ønsker Frederik lykke til!

SPORTSFAIR-messe i mars – bassenger 
For tredje året på rad deltar vi på SPORTSFAIR-messen. Den går av stabelen 15.–16. 
mars i Messe C i Fredericia.  

Her kan interesserte møte vår tekniske sjef Allan Nielsen og vår tekniske leder Carsten Schultz. 
Begge medarbeiderne vil kunne fortelle om Alfix’ kompetanse og erfaring med svømmebassenger. 
I 2016 og 2017 har det kommet mange nye bassenger i Alfix’ regi. 
Messen blir arrangert av Danske Sportsfaciliteters Brancheforening og Dansk Svømmebadsteknisk 
Forening.

Les mer om messen 

Vennskapsklasse – lokalt ansvar 
I 2015 startet vi opp et samarbeid med den nærliggende barneskolen Munkevænget 
Skole. Det som den gang var skolens 1A ble tilknyttet Alfix som besøksvirksomhet.

I slutten av januar hadde vi for andre år på rad besøk av en motivert og engasjert 
grunnskoleklasse (nå – 2A), som fikk utvidet kunnskapen om og forståelsen for hvor stor en 
arbeidsplass kan være. Alle barna prøvde å montere fliser i Alfix fliselim. De støpte også en 
liten Alfix PlaneMix-figur som de fikk ta med seg hjem. Det ble til en herlig sparkelmasse-
samling av flaggermus, hunder, katter og hjerter. 

Formålet med samarbeidet er blant annet å gi barna et innblikk i hvilke forskjellige jobber som 
kan vente dem, når de en gang er ferdig med utdanningsløpet. En produksjonsbedrift som 
Alfix består av en lang rekke stillingstyper, som hver og én krever forskjellige typer utdanning. 
Utdanningens betydning er et gjennomgående tema i samarbeidet, da det er få jobber som 
ikke krever et solid fundament utdanningsmessig sett – det gjelder både hos Alfix og resten av 
det danske arbeidsmarkedet.  

Vi sier tusen takk for besøket til vår vennskapsklasse 2A. Vi gleder oss til nok et hyggelig 
besøk når barna går i 3. klasse.

http://www.sportsfair.dk/

