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Kontor-fællerskab, administration eller
handel
Ideerne til et nyt liv i den gamle rådhusbygning i
Hanstholm er mange, og der er gennemgående stor
interesse i mulighederne. Nu er chancen her for, at du
kan være med til at realisere drømmen.
Bygningens lokaler er lyse og velholdte, og kontorerne giver god plads
til både arbejde, møder, konferencer og fællesrum. Atrium gården
giver mulighed for frisk luft og lys midt på dagen, og kan danne
rammen for arrangementer internt i huset.
Er du på jagt efter en bygning til netop dine administrative faciliteter,
nye kontorfællesskaber eller kombinationen af handel, administration
og fælleskab, er dette unikke byggeri en oplagt mulighed.

• finde en sorteringsvejledning
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• og meget andet.

3.514 m2
Køkken, WC- og badefaciliteter
53 kontorer, 27 disponible kælderrum og 13 toiletter
Elevator adgang til alle etager
Åben og imødekommende reception
Central beliggenhed i Hanstholm, tæt på både byen, handelslivet
og Hanstholm Havn

Ledige stillinger
Reception
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Energimærke

3.514 m2

Kontorområde

Konferencerum

Bygningen sælges i udbud af Thisted Kommune.
Er du interesseret?
Så ring til Erhverv på telefon 99 17 17 00.
13 toiletter

Se ledige stillinger ved
Thisted Kommune på: www.thisted.dk/job

www.thy360.dk

