
onsdag 23. februar 2022 bja

               ���    Elkem Fiskaa Pensjonistklubb 
  Program, pris og påmelding     

Bedriftsbesøk Glencore Nikkelverk onsdag 6. april 2022.  
Miljø-, energi- og prosessteknologi har gjort Glencore Nikkelverk til en av de mest avanserte 
raffinerier i verden. Hør mer om hvordan de jobber med teknologi og bærekraft, og bli med 
pensjonistklubben på bedriftsbesøk.   
Glencore Nikkelverk foredler nikkel, kobber og kobolt, samt mindre mengder edelmetaller som finnes i 
råvarene. Med omkring 500 ansatte er bedriften blant Sørlandets største industriarbeidsplasser.  Vi får høre 
om sikkerhetsarbeidet og blir tatt med på omvisning i bedriftens lokaler av director of Operational 
Excellence Kai  Johansen.  

ARRANGEMENT ER I SAMARBEID MED NITO PENSJONISTUTVALG AGDER  VEST. 

Program  kl. 12 til kl. 15 på Glencore. Etterpå pizza i byen. 
▪ Velkommen og lunsj  
▪ Presentasjon av Glencore Nikkelverk  
▪ Omvisning på ny Cu fabrikk  
▪ Omvisning på SAFEWORK senteret  
▪ Avslutning 
Etter besøket tar vi en tur på Jonas B. Gundersen i sentrum  hvor vi hygger oss med pizza/drikke. 

Praktiske opplysninger 
 ▪ Vi møter seinest kl 12:00 ved inngangen til bedriften 
 ▪ Det er bindende påmelding og det faktureres kr 200,- ved bekreftet deltakelse eller kr. 200,- ved 

manglende oppmøte/ikke meldt avbud innen 2.2.22 om det viser seg nødvendig mht. kostnadene. 
 ▪ Vi er tildelt15 plasser så det er lurt å melde seg på tidlig. Klubben sender bekreftelse om    

påmeldingen er ok eller om du/dere står på venteliste.  
 ▪ Gi beskjed ved påmeldingen om du har matallergier. 

Påmelding - Send SMS «Glen», «Navn» og «Ant» til 905 78 798 innen 1. april - kun for medlemmer.  

Dokk sørger selv for transporten. Sykkelen er fint å bruke ved dette besøket og byturen etterpå. 

Prisen er sponset:  Kr. 200,- pr. medlem. Faktura blir tilsendt. 
Ikke betal før dere får bekrefte plass. 

Det er bindende påmelding etter 2. april 2022.

Foto lånt fra NITO PUA-V.


