Thisted Kommune
Rådhuset
Asylgade 30
7700 Thisted
Tlf: +45 9917 1717
www.thisted.dk

Klitrosen, Klitmøller
Tirsdag den 15. oktober kl. 14.00
er der bankospil på Klitrosen.
Pris pr. plade 7 kr.
Kaffe 30 kr.
ALLE ER VELKOMMEN.
EAN nr. 5798003990422
Kunde nr. 141690

ORIENTERING

Info om affald
Info om affald

Ved du ….

Ved du ….

om kommunale udbud for Bygge- og Anlægsbranchen

Kom til infomøde og hør mere om de udbud, der har
været i 2019 og hvilke udbud inden for bygge- og anlægsbranchen, som 2019/2020 vil byde på i Thisted Kommune.
Der vil derudover være fokus fra Dansk Byggeri på den
nye AB18 og ABT18.

Torsdag den 31. oktober, kl. 16.00–18.30
på Hotel Thisted, Frederiksgade 16, 7700 Thisted
PROGRAM
16:00 Velkommen
v/Mogens K. Andersen, Direktør Teknik og Erhverv, Thisted
Kommune
16.05 Dialog om kommunale indkøb og udbud
Status på året
Forventede udbud i nærmeste fremtid
Benyttelse af Leverandørportalen
Den nye Indkøbs- og Udbudsstrategi
v/Ejgil Haurum, afdelingschef for Drift og Anlæg, Thisted
Kommune
v/Ellen Dissing, Økonomichef, Thisted Kommune
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du undgår uhygiejniske forhold i din beholder.
Fyld højst posen med madaffald til den trykte
fyldningsstreg. Skift den ca. hver anden dag.
Hvis papirsposerne slipper op, kan du hente flere
gratis på kommunens genbrugscentre.

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

16.45 Kaffepause – optankning
16.55 Hør om de nye betingelser i AB18 og ABT18
v/Advokat Jacob Schousgaard, Advodan Thisted
18.00 Diskussion mellem deltagere med efterfølgende debat
Hertil kan nydes en sandwich og øl/vand
18.20 Oplæg fra EUC Nordvest om lærlinge
v/Thomas Schlichting, Afdelingsleder for Byggeri, Strøm og It,
EUC Nordvest
18.30 Afslutning

Tilmelding senest den 28. oktober på erhverv@thisted.dk eller på
SMS til Erhvervskonsulent Torben Pedersen på 2460 1979.

www.thisted.dk

