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KARRIERE SORØ
Find det gode arbejdsliv i Sorø Kommune

Sorø Kommune 
har som en af 

de første danske 
kommuner ved-

taget en vision og 
planstrategi, som 

spiller direkte ind i 
FN´s verdensmål

Drømmer du om mere ansvar, nye muligheder, 
luftforandring eller måske et skift til en helt 
anden branche? Eller står du foran at skulle 
søge dit første job?

Køge 
35 min.

Roskilde
45 min.
25 min.

Næstved
35 min.

SORØ
Slagelse
15 min.
10 min.
30 min.

Ringsted
15 min.
10 min.
30 min.

Trekants-
området
1,5 time

Kalundborg
45 min.

Holbæk
35 min.

Odense
60 min.
50 min.

København 
50 min.
45 min.

I Sorø Kommune er der højt til både loftet og himlen. Vi har et blom-
strende erhvervsliv med spændende virksomheder inden for alt fra 
rådgivning og teknologi, produktion og industri til offentlige myndig-
heder og institutioner.
 
Små- og mellemstore virksomheder inden for stort set alle brancher 
tilbyder spændende jobs – ofte med større bredde og mere frihed og 
ansvar, end man finder i en større virksomhed, hvor der er mange om 
buddet.
 
Hvem ved? Måske finder du dit næste job i Sorø Kommune? Vi glæder 
os til at byde dig velkommen.
 
 
Gert Jørgensen  Laila B. Carlsen
Borgmester  Erhvervschef

Skal der ske noget nyt i dit arbejdsliv? 



KARRIERE
SORØ

Danmarks eneste specialhospital for epi-
lepsi, Filadelfia, er en nonprofit organisa-
tion med 800 medarbejdere. Professorer, 
lægelige eksperter indenfor neurologi, 
pædiatri og psykiatri, sygeplejersker og 
plejepersonale arbejder på tværs for at yde 
den bedste udredning, behandling og re-
habilitering for mennesker med epilepsi og 
erhvervet hjerneskade. 
 Vi forsker på internationalt niveau, afhol-
der og deltager i internationale konferencer 
og kurser. Som medarbejder er du med på 
holdet, der udover epilepsihospitalet også 
har tre døgn- og dagtilbud, specialskole og 
specialrådgivning. 
 Vi har fokus på hjernen – med hjertet. 
Vi arbejder for, at patienter og borgere får 
bedre livskvalitet.

filadelfia.dk // filadelfia@filadelfia.dk

Kongskilde Industries er en global virksom-
hed med hovedsæde i Sorø og salgskontorer 
i 9 lande.
 Som medarbejder hos Kongskilde Indu-
stries er du en del af et firma med lokal til-
stedeværelse og global rækkevidde. Det er 
vores mål at give alle kolleger mulighed for 
at få indflydelse. Vi har job, der dækker alt fra 
produktudvikling, produktion og distribution 
til marketing, salg og serviceaktiviteter.

Vi arbejder indenfor to strategiske 
forretningsområder:
INDUSTRY: Til plast-, papir- og emballage-
industrien har Kongskilde specialiseret sig 
i koncepter til pneumatisk transport og be-
handling af procesaffald. 
GRAIN: Vi er kendt for vores særlige kompe-
tencer inden for anlæg til transport, tørring, 
lagring og rensning af korn og andre afgrøder.

kongskilde-industries.com

Prøv dine kræfter og kompetencer af i et 
praktikophold hos +vonbülow.co. Vi er et 
fullservice kommunikations- og markeds-
føringshus med kunder i Danmark, Norge 
og Sverige. Vi har egen forretningsudvik-
lingsafdeling. 
 Vi er fast praktiksted for SDU og tilby-
der både kommunikations- op marketing-
praktik. Andre uddannelser kan også være 
med. 
 Som kommunikationspraktikant får du 
mulighed for at arbejde med alle facetter og 
genrer indenfor tekstuel kommunikation, 
du arbejder med real cases og kan fx se 
resultatet af din indsats i danske medier. 
 Som marketingpraktikant vil du arbejde 
med kunder og markeder, hvor du er med 
helt fra analysen til strategiudviklingen, og 
du vil se dine tanker og ideer omsat til pla-
ner og rå markedsføring eller salg.

vonbulow.co // mail@vonbulov.co

Start din karriere med et spændende job i 
en moderne rådgivningsvirksomhed. 
 Hos VKST kan du blive en del af en virk-
somhed, der primært rådgiver landmænd 
i drift og udvikling af deres virksomheder: 
økonomi, ledelse, planteavl, økologi, svin, 
mælkeproduktion og jura – vi kommer hele 
vejen rundt. 
 Allerede efter de første dage, får du an-
svaret for dine egne opgaver, og du får til-
knyttet en mentor, der sørger for, at du kom-
mer godt i gang med opgaverne og trives 
med dine kolleager – det er en af årsagerne 
til, at VKST i 2018 blev kåret som Årets Re-
visionselevplads af HK Sjælland. 
 I VKST bruger vi både vores faglige 
kompetencer og menneskekundskaber, når 
vi rådgiver og servicerer vores kunder. Vi er 
ofte kundens vigtigste sparringspartner, og 
som en del af teamet omkring kunden, kom-
mer du helt tæt på beslutningerne.
 Du har mulighed for at komme i praktik 
hos os eller få et job i VKST, hvis du ligesom 
os vil være med til at give vores kunder bedre 
råd til livet. 

vkst.dk // kontakt@vkst.dk 

Dansk producent af røntgensystemer i ver-
densklasse til anvendelser indenfor fødeva-
rer, pakningskontrol, kontinuerlig produkti-
on, sikkerhedskontrol, olieefterforskning, og 
meget andet.
 InnospeXion er en højteknologisk virk-
somhed, specialiseret i udvikling og fremstil-
ling af røntgenbaserede inspektionssyste-
mer til industriel fremstillingskontrol, online 
trans portbåndsinspektion af fødevarer, far-
maceutiske produkter og pakningskontrol, 
systemer til forskning, og kvalitetskontrol af 
produkter og råvarer. Vores fagområder er 
mekanisk og elektrisk design og konstruk-
tion, automation (PLC), softwareudvikling 
(digital billedbehandling), projektstyring og 
meget andet.
 InnospeXion er etableret i 2000, og an-
sætter i dag 12 dygtige og engagerede 
medarbejdere. InnospeXion har modtaget 
flere priser såsom vækst gazelle, DI’s initia-
tivpris, Foodtech’s innovationspris, som ud-
deles af HKH Prins Joachim, i 2007 og igen 
i 2016. InnospeXion er den eneste der har 
vundet denne prestigefyldte pris 2 gange.

innospexion.dk // ps@innospexion.dk

Sorø Kommunes vision udspringer af FN’s 
verdensmål om at skabe en mere bære-
dygtig udvikling for både mennesker og 
planeten, vi bor på. Det globale perspektiv 
er integreret i lokale temaer om sundhed, 
lokalsamfund, natur, kultur, historie, ud-
dannelse, innovation, teknologi og vækst. 
Vi sionen er blevet til i dialog med rigtig  
mange borgere og foreninger, som med 
stort engagement har bidraget til denne vig-
tige dagsorden. Sorø Kommune er en be-
vist grøn kommune, hvor miljø og nærvær  
har betydning, hvilket understreges af, at vi 
kalder os Sjællands grønne hjerte.
 Sorø Kommune er kommunens største  
virk somhed med godt 2200 ansatte. Vi ar-
bejder målrettet med at levere velfærd til 
borgerne og gode vilkår for virksomhederne.  
Der er højt til loftet og rig lejlighed til selv at 
definere løsninger på udfordringer. Den fla-
de ledelsesstruktur i kommunen gør, at der 
er kort vej til toppen i kommunen og dermed 
gode muligheder for at opnå lederstillinger.

soroe.dk // soroekom@soroe.dk



Nisted Bruun Reklamebureau a/s er et full-
service reklame- og designbureau. 
 Vi er et hus fuld af stærke kompetencer  
inden for grafisk design, webudvikling, foto, 
3D animation, tekst og kommunikation 
 Vi udfordrer ideer, værdier og kommu-
nikative problemstil linger, og omsætter 
dem til velfungerende identitetsskabende 
løsninger. 
 Vi fokuserer på at formidle vores kun-
ders produkter, ydelser, koncepter og stra-
tegier gennem synlig identitet og stærk 
markedsføring. Det gør vi gennem alle 
medier og kommunikationskanaler – såvel 
online som offline.
 Vi tilbyder dig en praktikplads – og må-
ske et job – hvor du kan prøve kræfter med 
branchen, og hvor du vil indgå i et team af 
kompetente, sjove og effektive kolleger.

nisted-bruun.dk // hej@nisted-bruun.dk

MultiLine blev stiftet i 1977 og afsætter i 
dag et bredt sortiment af forbrugsvarer her-
under drikkevarer, engangsservice, bord-
dækningsartikler, fødevareemballage, poser 
og sække, ren gøringsmidler, aftørrings-
systemer til rekvisitter og maskiner. Vores 
kundekreds omfatter private virksomheder, 
kæder og grossister, stat, regioner og kom-
muner. 
 Vi er 180 ansatte og har afdelinger i Sorø 
og Randers. Multi Line leverer til både Dan-
mark, Norge, Sverige, Grønland, Island og 
Færøerne. Vi er ejet af engelske Bunzl plc.

multiline.dk // job@multiline.dk

Process Engineering A/S er et rådgivende 
ingeniørfirma hvor vi har en række ingeniø-
rer, hvis kompetencer strækker langt inden 
for forskellige brancher i procesindustrien. 
Vores ingeniører rådgiver og vejleder pro-
cesvirksomheder i både igangværende pro-
jekter, men også i fremtidige projekter.

Spændende arbejdsplads 
i procesindustrien
Arbejdspladsen vil være i Danmark sammen 
med 115 rådgivende ingeniører og teknikere 
med stor erfaring fordelt med hovedkontoret i 
Fredericia samt 4 regionale afdelinger i Sorø, 
København, Aarhus og Aalborg

Få en dagligdag med 
spændende udfordringer
Hvor man er med til at skabe værdi for vores 
kunder med din faglighed, nærhed og fleksi-
bilitet således, at der bliver opbygget langva-
rige relationer. Process Engineering A/S har 
de seneste år oplevet en god vækst både af 
spændende opgaver og i medarbejderstaben.

proeng.dk // dmc@proeng.dk

Altan.dk er ikke kun selve altanen men 
også processen. Vi holder dig i hånden 
gennem hele forløbet fra første besigtigelse 
til færdigmonteret altan. Dette betyder, at vi 
ikke kun er en altanentreprenør, men lige så 
meget en service virksomhed, der varetager 
projektering, statiske beregninger, myndig-
hedsbehandling mv. Altan.dk a/s er stiftet  
d. 1. oktober 2006 og beskæftiger 90 altan-
montører og 50 funktionærer. Vi gennemfø-
rer mere end 230 sager årligt i Danmark og 
etablerer ca. 3.000 altaner årligt.
 Vi øger vores kunders livskvalitet gen-
nem nyetablering eller udskiftning af alta-
ner og elevatorer – og vi gør det med et 
smil, og med tanke på at være med til at 
skabe det gode liv i byen.

I Altan.dk arbejder vi ud fra følgende fire 
værdier: Have det sjovt – Opføre os ordent-
ligt – Tjene penge – Gør det enkelt.

Mission:
“Vi øger vores kunders livskvalitet gennem 
nyetablering eller udskiftning af altaner – 
og vi gør det med et smil”.

altan.dk // info@altan.dk

Kunne du tænke dig at arbejde i et rådgiv-
ende ingeniør firma, hvor du får mulighed 
for at afprøve mange forskellige ingeniør-
discipliner? Så er Dines Jørgensen & Co. 
A/S måske noget for dig. 
 Dines Jørgensen & Co. leverer speciali-
seret rådgivning til bygge- og anlægsbran-
chen. Vi tilbyder teknisk ingeniørrådgivning 
indenfor anlægsteknik, byggeri, vandfor-
syning, bygherrerådgivning samt miljø- og 
geoteknik. 
 Som medarbejder får du udbygget 
dine faglige kompetencer gennem intern 
og ekstern uddannelse. Desuden er vores 
medarbejderkultur præget af en høj grad af 
erfaringsud veksling mellem medarbejderne. 
 Vi er 86 medarbejdere fordelt på vores 
afdelinger i Sorø, Hillerød og Odense.

dj-co.dk // dj@dj-co.dk

Hørkram Foodservice A/S er landsdækken-
de totalleverandør til foodservice markedet 
og én af de tre største cateringgrossister i 
Danmark.
 Vi har 2 topmoderne velfungerende lo-
gistikcentre i henholdsvis Sorø og Århus, 
med over 900 ansatte og er en virksomhed 
i vækst med mange muligheder.
 Vores medarbejdere er rygraden i virk-
somheden og gensidig tillid og loyalitet er 
nøgleord i forhold til dem. Hos os har medar-
bejderne fri hed under ansvar samt mulighed 
for at påvirke deres arbejdsplads, og det gi-
ver både en spændende hverdag og incita-
ment til at gøre det lidt bedre. Flere af med-
arbejderne har været med i mange år, og det 
giver motivation, engagement og en ganske 
særlig familiær ånd i virksomheden.

Vi har altid kunden i centrum og er bevid-
ste om, at kun med glade medarbejdere 
får vi tilfredse kunder. På denne måde kan 
vi fortsat målrettet arbejde efter vores vision 
om at være de professionelle storkøkkeners 
foretrukne leverandør af fødevarer.

hoka.dk/index.php/job-2
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Højvang Laboratorier A/S er Danmarks stør-
ste danskejede analyselaboratorium og vi 
har næsten 20 års erfaring med analyser af 
kemiske-, fysisk-, mikrobiologisk analyse 
og prøvetagning af en række medier så-
som jord, kompost, grus, sediment, slam, 
aske, slagger, vand, luft og materialer.
 Vi er en virksomhed som har et højt 
fagligt vidensniveau. Vi kan tilbyde både 
praktikpladser og projektansættelser hvis 
der skal laves bachelor- kandidat- eller 
ph.d.-projekter.
 I Højvang vil du skulle indgå i et team 
af ca. 110 kompetente, effektive og sjove 
kollegaer.

hmlab.dk // hmlab@hmlab.dk

DBI Plastics blev etableret i 1937 som en 
af de første plast virksomheder i Danmark. 
I dag er DBI Plastics en global virksomhed 
som er AAA ratede, med følgende certifice-
ringer ISO/TS 16949:2009, ISO 90001:2008 
og ISO 14001:2004, DBI Plastics foku-
serer på at udvikle produkt løsninger til-
passet kundens behov. Vi er omrking 230 
mennesker i Danmark, Polen, Kina, USA og 
Tyskland. Vi har en flad struktur, hvor der er 
“kort til toppen” og mulighed for at afprø-
ve mange ting. Vi taler åbent og tror på en 
værdidrevet kultur med tillid, positivitet og 
høj involvering på alle niveauer, så alle kan 
udvikle ikke kun sig selv, men også kolleger, 
kunder og dermed vores forretning.

DBIplastics.com // hr@dbiplastics.com

Region Sjælland 
Vi er regionens største arbejdsplads med 
mere end 18.000 medarbejdere og vores 
budget er på 19 mia. kroner. Vi løser opga-
ver inden for sundhed, psykiatri og regional 
udvikling og driver en række sociale insti-
tutioner. Vores arbejdspladser ligger spredt 
ud over det meste af Sjælland, Lolland og 
Falster. 

Se mere om regionen på regionsjaelland.dk. 
Du finder os også på Facebook, Twitter og 
LinkedIn.

Varig Teknik & Miljø A/S ejes i dag af Preben 
From Hansen med afdelinger i både Dan-
mark, Norge og Sverige. Vores sortimentet 
er udvidet kraftigt, så vi dækker næsten alt 
indenfor affaldshåndtering; Komprimatorer 
– Neddelere – Ballepressere – Lifte – Omlaste-
stationer – Vaskeanlæg – Skaktsystemer m.m.
 Vores vigtigste partner og leverandør af 
komprimatorer i mere end 25 år er Fa. Hus-
mann Umwelt-Technik GmbH fra Tyskland.
Vi forhandler både nye og brugte maskiner 
af høj kvalitet.
 Vi leverer løsninger og rådgivning til 
virksomheder, kommunale affaldsselska-
ber, plejesektoren og andre med behov for 
håndtering af store affaldsmængder. Med 
stadig større krav til sortering og håndtering 
af affald, så stiger kravet til effektive håndte-
ringsløsninger – Her har Preben From Han-
sen, i en årrække, sammen med sit team af 
dedikerede og erfarne medarbejdere, stået 
bag energieffektive og tidsbesparende af-
faldsløsninger. Virksomheden har fået vind 
i sejlene takket være deres grundige råd-
givning om, at finde netop den løsning der 
giver størst værdi for den enkelte kunde – 
med mere end 3.000 leverede løsninger i 
Danmark, så har vi svar på det meste.

varigteknik.dk // info@varigteknik.dk

Kopp Sorø A/S er en alsidig byggevirk-
somhed med ca. 100 medarbejdere som 
udfører alsidige håndværksopgaver med 
faglighed overalt på Sjælland. 
 Vi udfører alt fra helt små serviceopga-
ver til årsaftaler med bygningsvedligehold 
for erhverv og offentlige institutioner. Større  
ombygninger og nyopførelse af boliger, in - 
stitutioner og kontorer udføres af entreprise -
afdelingen, mens virksomhedens tredje af-
deling har særlige kompetencer i opførelse 
og ombygninger af dagligvarebutikker. 
 Kopp Sorø er kendt for sine klassiske 
håndværkskompetencer og har mangeårige 
erfaringer med renovering af fredede byg-
ninger og kirker.

kopp-soroe.dk

ASA-LIFT er verdens førende producent af 
høstmaskiner til grøntsager. Al udvikling, 
produktion og salg sker fra vores adresse 
i Sorø – og samtlige maskiner er kundetil-
passet med høj kompleksitet. Den løbende 
produktudvikling indbefatter mekanisk kon-
struktion, hydrauliske løsninger og udvikling 
inden for automation.
 ASA-LIFT er etableret i 1936 og har gen-
nem årene udviklet sig til at blive en moder-
ne industrivirksomhed, med fokus på effek-
tive produkter, trivsel, effektivitet, tilfredse 
kunder og medarbejdere. 
  ASA-LIFT er en del af den familieejede 
Grimme-gruppe, som er førende på ver-
densplan inden for kartoffel og sukkerroe-
optagere. I Grimme-gruppen er vi ca. 2600 
ansatte og er repræsenteret over hele verden.
 Skulle du derfor have lyst til at høre mere 
om vores virksomhed og måske komme på 
besøg, er du meget velkommen til at kon-
takte os. 

asa-lift.com // info@asa-lift.com
eller se vore maskiner i drift på YouTube 

Chris Jensen A/S er en dansk smedevirk-
somhed, som er specialiseret indenfor pro-
duktionen af industrielle emner i rustfrit stål. 
Virksomheden har mere end 40 års erfaring 
i branchen, og har i alt knapt 100 ansatte 
fordelt på forskellige lokationer i Danmark. 
 Chris Jensen A/S er ordreproducerende 
underleverandør til næsten alle grene af in-
dustrien, ligesom virksomheden har udført 
en række opgaver for udenlandske kunder. 

chrisjensen.dk
chrisjensen@chrisjensen.dk


