ER DU VORES
KOMMENDE
GRADUATE?
Uanset om du er til bæredygtig udvikling, teknisk
rådgivning, tungt maskineri, ekstreme kemiske og
fysiske processer eller produktion i stor skala, kan du
som graduate finde et område, der passer til dine
ambitioner. I Aalborg Portland og Unicon bliver du
en del af en verdensledende cement- og betonproducent med regionalt hovedkvarter i Danmark og
aktiviteter over hele Norden, Europa og i USA.
Vi former fremtidens talenter
Som førende cement- og betonproducent med
grønne ambitioner og komplekse produktionsprocesser samt løbende forsknings- og udviklingsarbejde er det helt afgørende, at vi selv bidrager til at
forme fremtidens specialister og ledere.
Hvordan er graduateforløbet?
Vores toårige graduateprogram består af tre rotationer til forskellige afdelinger i virksomheden. Som
graduate kommer du rundt i hele værdikæden og
bliver udfordret og udviklet professionelt og personligt gennem on-the-job training og direkte ansvar.
Allerede fra første dag kommer du til at indgå i
projektteams bestående af teknikere, ledere og
stabsfunktioner og etablere gode relationer og
netværk i hele Danmarks cement- og betonbranche.
Hvad er vores erfaringer med graduates?
„De har alle været en kæmpe gave til virksom-

Både Unicon A/S og Aalborg Portland A/S er en del af
Aalborg Portland Holding koncernen, som er ejet af
Cementir Holding N.V med hovedkontor i Italien, Rom.
Vores graduates vil derfor opleve at være en del af en
international koncern, hvor internationale muligheder
kan opstå.

»

Unicon er Danmarks førende producent og leverandør
af færdigblandet beton til både private og professionelle kunder.

Vi opererer inden for en meget specialiseret del af procesindustrien, og derfor
investerer vi i at sikre pipelinen af
talentfulde unge kandidater, der på
den korte bane kan udfordre og løfte
virksomheden – og på den lange bane
drive den solidt videre i fremtiden,«
fortæller HR Manager Svend Pedersen.

heden, og de er enormt vellidte og respekterede i de
dele af organisationen, som de har været i berøring
med. De tænker nyt og tør udfordre det eksisterende, og det er utrolig sundt for enhver stor virksomhed. Vi tror også så meget på vores graduates værdi,
at vi ansætter dem på faste kontrakter fra starten af
uden udløbsdato. På den måde skal de ikke bekymre
sig om deres fremtid, som vi i fællesskab kan sætte
den videre retning for internt i Aalborg Portland,“
fortæller Svend Pedersen, HR Manager.
Hvornår er det næste optag af graduates?
Det næste optag af graduates er i primo 2022, men
vi påbegynder rekrutteringen i starten af 2021.
Opret dig i vores jobagent og få direkte besked, når
stillingerne bliver slået op. Du finder jobagenten på
vores hjemmesider:
aalborgportland.com
unicon.dk

Med 34 betonfabrikker kan vi som de eneste levere i
hele landet og med vores avancerede produktions- og
logistiksystemer, kan vi garantere beton i den rette
kvalitet og levering til tiden. Vores brede sortiment af
betonpumper og pumpetilbehør gør, at ingen støbeopgave er umulig.

Aalborg Portland er ikke blot Danmarks eneste cementproducent. Vi er også markedsleder på det danske
marked og har en stor eksport ud af fabrikken i Aalborg.
Cement indgår i alt, hvad vi omgiver os med, og med
udgangspunkt i fabrikken i Aalborg har Aalborg
Portland gennem 130 år leveret cement til kunder over
hele verden. Vores grå cement er brugt i et utal af
bygninger og anlægsprojekter i Danmark og markederne omkring, og vi er tilmed verdenskendte for
Aalborg White – den rene hvide cement.

