Fyraftensmøde om Apples datacenter ved Foulum

”Det sværeste var at holde mund”
Kom til et interessant oplæg om Apple-projektet i Mariagerfjords
”baghave”:
3 års hemmeligt arbejde, en investering på 6 milliarder kroner,
190.000m² datacenter og ca. 300 jobs, det er noget af det Chief
Investment Manager Kristian Brøns Nielsen, Viborg Kommune, fortæller om, når han gæster JCI Mariagerfjords afdelingsmøde.
Kristian Brøns har varetaget rollen som tovholder på arbejdet med
at få Apple til Viborg fra første færd.
Efter oplægget byder JCI Mariagerfjord på et let traktement samt
netværk.
Program:

Kl. 17.30 Velkomst v/ JCI
Kl. 17.40 Oplæg ved Kristian Brøns
Kl. 18.40 Netværk og spisning
Kl. 19.20 Jutlander Bank har ordet
Kl. 19.30 JCI har ordet
Kl. 20.00 Netværk
Kl. 20:30 Tak for i dag

Fotos: itforum.dk og appleakedemiet.dk

Hvornår:

Tirsdag d. 7. februar, kl. 17.30 - 20.30

Sted:

Jutlander Bank, Hobro – indgang mellem Østergade og Brotorv

Tilmelding:

Af hensyn til bespisning, tilmeld via

https://jci-mariagerfjord.nemtilmeld.dk/24/
Senest mandag d. 6. februar kl. 12.00
Prisen er kr. 100,- (for ikke Jci-medlem 18-40 år samt Jci’er fra anden afdeling)
kr. 150,- (ej Jci-medlem over 40 år)
Arrangør:

JCI Mariagerfjord
Kontaktperson Marianne Bjørn, tlf. 51944144, mbj@mariannebjoern.dk

JCI’s mission er at tilbyde udviklingsmuligheder til unge handlekraftige mennesker, der gør dem i stand til at skabe positiv forandring for sig selv og samfundet. JCI Mariagerfjord består af ca 10 medlemmer, som i velkendte rammer blandt ligesindede, kan
prøve kræfter med ny læring og få målrettet personlig uddannelse, bl.a. igennem deltagelse i projekter af erhvervs- eller samfundsmæssig karakter, akademier, kongresser, kurser, m.m., og derved udvikle sig fagligt, personligt og ledelsesmæssigt. JCI Mariagerfjord er en åben upolitisk organisation, der gerne introducerer nye interesserede til at lære mere om ideen bag JCI. JCI er en
verdensomspændende netværksorganisation med mere end 200.000 juniormedlemmer mellem 18 og 40 år, heraf er der i Danmark ca. 600 medlemmer.

