
Generelle ansættelses forhold: 
 
Rejsetiden betales for udrejse i KBH samt hjemrejse fra Thule med kr. 2.000,- for første rejsedag 
og for hver yderligere påbegyndt rejsedag betales kr. 1.000,- 
 
Udbetaling af løn sker hver 2. uge begyndende ved ankomstdagen på normal lønkonto i DK. 
(Der kan betales med Visa/Mastercard på basen) 
 
Måltider (morgen-, middags-, samt aftensmad) kan købes i kantinen for max. kr. 50,- pr dag. 
 
Logi i 1-2 mands rum, afholdes af Pilegaard-Henriksen A/S. 
 
Rejse til og fra Thule afholdes af Pilegaard-Henriksen A/S. 
 
Arbejdstøj betales af Pilegaard-Henriksen A/S. 
 
Lovpligtige ulykkesforsikring, rejseulykkesforsikring samt fritidsulykkesforsikring betales af 
Pilegaard-Henriksen A/S.  
 
Værktøj i nødvendigt omfang til løsning af opgaven stilles til rådighed af Pilegaard-Henriksen 
A/S. 
 
Da arbejdet udføres under andre himmelstrøg end danske, forudsættes foruden en god fysisk 
form også en god psyke, da udstationeringen på Nordvest Grønland kan vare op til flere 
måneder. 
 
Da Thule Air Base er en Amerikansk militærbase, kræves der en ”clearing” for at kunne arbejde 
på basen og dette forudsætter blandt andet en ren straffeattest – som således også er en 
forudsætning for ansættelsen. 
 
Øvrige praktiske forhold: 
 
Der er på basen mange fritidsmuligheder, idet der er sports og fitness center, hvor alle former 
for sport kan dyrkes. 
 
Endvidere er der i Community Center mulighed for at spille billard, benytte golfsimulator og 
andre spillemaskiner. 
 
På basen er der et lokalt minemarked samt en delikatessebutik hvor der kan købes alt lige fra 
dagligvare, elektronik, pålæg, salater, brød mm. De fleste steder kan der betales med 
almindeligt Dankort eller øvrige creditkort og betales der kontant er det i valutaen US $. 
 
Om Thule: 
 
Med en placering i det nordvestlige hjørne af Grønland ligger basen i et barsk og øde område, 
som er velegnet til en militær Base. Thule Air Base fungere også som lufthavn og udgangspunkt 
for mange ekspeditioner i området. I nærheden af Basen ligger ligeledes BMEWS-radaren samt 
en Detachment-3. 
 


