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Man fornemmer stra s den ans e uni e
atmosf re, når man tr der indenfor Isv r-
et å Tors e aj 1.
O nej. Vi taler i e om et sted, som
fremstiller is til fis e uttere. Vi har at øre
med en af Esbjer s n este ontorb nin -
er, hvor der er jort en stor indsats for at
få alle, der arbejder her, til at trives o føle
si hjemme.
- Je tror i e man an forestille si

bedre faciliteter, si er da li leder Vill
Rossen, mens han viser rundt i de l se
lo aler, hvor der overalt er en formidabel
udsi t til a tiviteterne å Esbjer Havn. O
det er sv rt at forestille si , hvordan man
no ensinde s ulle løbe tør for reativitet o
ins iration den flotte udsi t.
- Nej, dette anorama an man bestemt

i e la e over. O det har bestemt o så
v ret et af de arametre, som vores lejere
har la t v t å, når de har ind ået leje-
ontra ten, å e er Vill Rossen.
Men den flotte udsi t ør det i e alene.

Li e fra te nebr ttet er der t n t å
de ode løsnin er, som ør, at Isv r et
i da fremstår som en af områdets

bedste ontorb nin er:
- Vi har jort et stort nummer ud af at

ben tte de bedst t n eli e materialer, hvor
der iøvri t o så er t n t å de lejere, som
øns er en fle sibel indretnin af ontorer-
ne. Samtidi er der o så t n t å et odt
inde lima o lavt ener iforbru , si er Vill
Rossen videre.

Stigende intereSSe
Siden beslutnin en om at b e Isv r et
blev ta et tilba e i 2013, er d nami en
indenfor ontorfaciliteter i Esbjer ndret
bet deli t. Is r ned an en i olie riserne
har v ret en udfordrin i forbindelse med
at få udlejet samtli e vadratmeter å den
forventede tid. Men solidt benarbejde har
do ivet resultater. I da er om rin 40
rocent af Isv r et udlejet, o fem vir -
somheder er re r senteret å adressen.
- Vi o lever sti ende interesse fra

vir somheder, som er å ud i efter
ontorfaciliteter, hvor de an v re si re å,
at medarbejderne trives o er rodu tive.
O her er det helt af ørende, at fa to-
rer som for e sem el fle sible indret-

nin smuli heder o inde lima er helt i to .
Det an vi leverer her å Isv r et. Så å
trods af de indledende udfordrin er med at
s affe lejere, så tror vi fuldt o fast å, at
det vil l es at f lde de resterende va-
dratmeter i løbet af relativt ort tid, si er
Vill Rossen.

et oplagt valg
Navnet Isv r et er i e helt tilf ldi t, idet
b nin en li er å det areal, som tidli e-
re rummede et isv r . Derfor var navnet et
o la t val for Claus Sørensen A/S o de
fem investorer, som står ba b nin en.
Men der slutter o så alle li heder med

det amle isv r . Et besø å det n e
isv r er nemli å alle måder en beha-
eli o levelse, hvor de fleste står tilba e
med et øns e om at unne fl tte ind med
det samme:
- Je er si er å, at alle vir somheder

- uanset størrelse o branche - vil o leve,
at deres medarbejdere vil trives o v re
rodu tive å Isv r et. Et en elt rund-
visnin tror je vil fjerne den sidste tvivl,
slutter Vill Rossen.

Moderne indretnin , ode faciliteter o en formidabel udsi t
er med til at øre Isv r et til en af b ens absolut bedste ontordomiciler.

ISVæRkET INSpIRERER TIL DygTIgHED

Fakta om iSværket Isværket er en moderne kon-
tordomicil, beliggende på Torskekaj 1, Esbjerg Havn.
Bygningen er i tre etager, og byder på kontorfacilite-

ter på sammenlagt cirka 4.000 kvadratmeter - samt
lagerfaciliteter på ca. 500 kvadratmeter. Isværket
tilbyder topmoderne faciliteter, kantine, gennemtænkt

indretning, et godt indeklima og fleksible indretnings-
muligheder for lejerne.

www.isvaerket.dk

ANNONCE

Jeg er sikker på, at
alle virksomheder - uanset
størrelse og branche - vil
opleve, at deres medar-
bejdere vil trives og være
produktive på Isværket.
Et enkelt rundvisning tror
jegvil fjernedensidste tvivl.

Isværkets daglig leder
Villy Rossen

isværket A/s
torskekAj 1A & 1B i 6700 esBjerg
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