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Til alle seniorer:

BESKYT VIRUSFORSKNINGEN!

Sikkerheden har højeste prioritet under udviklingen
af vaccinen mod den virus, der lige nu hærger Europa.
Derfor søger BioZolar Security nye sikkerhedsvagter
til øjeblikkelig tiltrædelse. Du vil indgå i elitevagtkorpset, der sikrer vores søstervirksomhed BioZolar
Healths forskning. Opgaverne omfatter blandt andet
overvågning, patruljering, eftersøgning, lokal områdekontrol m.m. BioZolar Health
VIL være den første leverandør på markedet med en vaccine mod det store europæiske
sygdomsudbrud – og det er DIN opgave at sikre investorernes interesser. BioZolar er
en meget risikovillig virksomhed, og som en del af vores elitekorps forventer vi,
at du rydder enhver forhindring af vejen.

BioZolar Security

We protect!

Vi tilbyder et job med stort ansvar, personlig udvikling og gode karrieremuligheder.
Ved hjælp af BioZolar Healths nyeste og eftertragtede vacciner garanterer vi dig
naturligvis behandling mod kendte smittevarianter af det aktuelle sygdomsudbrud.
General og sikkerhedschef De Graaf, øverstbefalende

NATHEJK

18.- 20. september 2015... et sted på Sjælland

Velkommen på 30. udgave af Nathejk – Danmarks
største adventurespejderløb for tropsspejdere og
for seniorer. Løbet starter tredje fredag i
september et sted på Sjælland, og løbets
startsted afsløres en måned inden start.

Nathejk er en benhård kombination af hejk og natløb,
hvor de cirka 140 patruljer vandrer 35-50 km. De skal
smugle genstande uden at blive fanget af banditterne
(seniorerne), der patruljerer til fods og på cykel og som
gennemsøger patruljernes oppakning for smuglergods.
Læs meget mere på www.facebook.com/nathejk
Prisen er 200 kroner pr. senior inkl. forplejning under
hele løbet. Nathejk begynder så sent fredag aften, at
deltagere fra Jylland og Fyn sagtens kan nå frem.

Seniortilmelding åbner kl. 00:01 natten til 1. maj på www.nathejk.dk
og pladserne plejer at blive revet væk på få minutter.

