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Sikkerhedsvagt

Mercori Orval søger for klient i Australien
 
Erfarne sikkerhedsfolk til stor medicinalvirksomhed i udvikling

Diskretion * overblik * beslutsomhed

Med reference til den administrerende direktør bliver du en vigtig enhed un-
der udviklingsgruppen. Du udvikler selvstændige løsninger, er udholdende og i 
god form. Diskretion er for dig en æressag, og du arbejder opsøgende og sikrer 
løbende virksomhedens faciliteter.

Det er vigtigt at du er stabil, og har stærke eksterne såvel som interne rela-
tioner. Ud over sikkerhedsopgaver, bliver udviklingsafdelingen en central sa-
marbejdspartner, hvor general opsyn og kvalitetskontrol kan forekomme. Det 
er vigtigt, at du kan se de muligheder, men også de begrænsninger, som skabes 
i samspillet imellem en moderne og effektiv produktionsvirksomhed og lokale 
samarbejdspartnere på markedsområder med komplekse og fragmenterede 
distributionssystemer.

Du tænker helhedsorienteret og afstemmer løbende dine aktiviteter med kon-
cernens strategier. Du sætter en ære i sikkerhed, og har flere års erfaring fra 
større virksomheder. Din forståelse for virksomhedens mål, gør dig til en loyal 
og vedholdende medarbejder, der ikke tager let på de udfordringer det måtte 
komme. Du har erfaring fra betroede stillinger, derudover er registrering i KR 
ingen hindring. Den ideelle kandidat er kreativ, vedholdende og ser muligheder 
hvor det er ønskeligt at fremme virksomhedens virke. Stillingen kan bestrides 
fra hovedkontoret i Sydney. Hvis det ønskes, vil der i koncernen være mulighed 
for at udvikle dine kompetencer, fx indenfor forhandling og konflikthåndtering.  

Du tilbydes et spændende og udfordrende job i en australskbaseret interna-
tional virksomhed. Som en del af et vigtigt team i tæt samarbejde med den 
administrerende direktør, får du mulighed for at sætte dit eget fingeraftryk, 
udfordre dine grænser og bidrage til at skabe afgørende resultater for virk-
somhedens succes. Løn forhandles på et attraktivt niveau efter kvalifikationer. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du se mere det på www.apokalypse.dk. 
Ved søgning oplys venligst referencenummer: DK-225-26636, samt vedhæft 
ansøgning og CV.



Som jægere på Apokalypseløbet står du og dit sjak overfor en udfordrende og krævende 
weekend. I skal jage Danmarks sejeste spejderpatruljer samtidig med at I  kan forsøge at 
skaffe points på de poster der er indlagt undervejs. Som historiens bad-guys, er det jeres 
opgave at jage spejderne dag og nat, på cykel og til fods, når de bevæger sig gennem det 

fynske landskab.

Tilmelding foregår ved indlevering af foropgave. Det er de points der gives for foropgaven der 
afgør hvilke sjak der kommer med. Der er som regel kamp til stregen, så det kan godt betale 
sig at lægge energi i opgaven. På den måde sikres at kun de bedste af de bedste kommer 
med på årets Apokalypseløb. Hvis du ikke kender jægerløbet i forvejen, kan du læse mere på 

www.apokslypse.dk. 
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Apokalyptisk jagt



Tid og sted:
Start fredag d. 18. marts ca. kl.19.00 et sted på Fyn.
Slut søndag d. 20. marts ca. kl.12.00 et andet sted på Fyn.
Præcise oplysninger fås i deltagerbrevet to uger før løbet.

Antal:
Sjakket skal være på mindst 3 og højst 5 deltagere. Hvis I er flere, kan I dele jer i to hold.
Deltagerne skal være fyldt 17 ved løbets start.

Foropgaven:
I skal fremstille et transportabelt barbeque-sæt. Sættet skal indeholde en grill og dertil hørende udstyr. Sættet 
bedømmes på udseende, kreativitet og håndværk. Funktionaliteten får I selv lov at teste, når I skal lave mad! 

Udklædning:
I år foregår løbet i Australien, hvor I skal assistere medicinal-giganten Mediceptio, der konstant er offer for 
grundløse anklager og hetz. I skal derfor stille i Ranger-outfit, så I er klar til at løse enhver opgave Mediceptio 
stiller! 
I kan finde inspiration til udklædning medio februar på hjemmesiden og udklædningen er pointgivende. Udklæd-
ningen skal bære Mediceptios logo, som bliver sendt på mail til de deltagende sjak.

Tilmelding:
Klanen tilmelder sig ved at indsende foropgaven. Vi skal have modtaget den senest d. 28/1 kl. 17:30 på adres-
sen: Spejder Sport, Slotsgade 16, 5000 Odense C. Mærket: APOKALYPSELØBET - JÆGER. 
HUSK at vedlægge en udfyldt tilmeldingsblanket (findes samme sted som invitationen). Der er 70 deltagerplad-
ser, som fordeles til klanerne bag de bedste løsningsforslag. Alle får besked om deltagelse senest 3. februar. 
Sidste års vinderklan og den bedst udklædte klan er sikret deltagelse, hvis de indsender foropgaven.

Pris:
270 kr. pr. person. Sidste frist for registrering af klanen, samt bestilling af tøj, er 17. februar. Betaling for delta-
gere og tøj sker samlet for hele klanen, og senest d. 17. februar på en konto som oplyses senere.

Tøj:
Vi har igen i år fundet på det fedeste tøj og andet lir. Tag et kig på www.apokalypse.dk under årets løb. Delta-
gerne kan bestille tøj mellem d. 3. og 17. februar, bestilling foregår på nettet.

Jagt:
Transport rundt i løbsområdet foregår primært på cykel. Cykler skal medbringes - alt kan bruges, bare de er lov-
lige og i rimelig stand. Husk; ingen kørsel uden lys, og alle skal bære tydelige reflekser på begge ben.

Information:
Om jægerløbet: Rikke Molin: 26 63 62 25 / rikke@apokalypse.dk
Om tilmeldinger, tøj, og betaling: Simon Krogh-Nielsen: simon@apokalypse.dk / 23 69 56 72

Praktisk

28. januar:• 
Seneste indlevering af foropgaver
17. februar:• 
Seneste frist for registering og
tøjbestilling på nettet
5. marts:• 
Deltagere modtager deltagerbrev
18-20. marts:• 
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Vigtige datoer:


