Flyt til
Sønderborg
Kombiner en international karriere med storbyens liv,
landets idyl og et liv i balance

AREAL KM2

496

110
NATIONALITETER

Nordborg

75.000

Guderup

INDBYGGERE

Augustenborg

SØNDERBORG
Gråsten

S

Egernsund

Broager

S

Høruphav

Fynshav

Velkommen til Sønderborg
- storbyen midt i naturen

I Sønderborg går storbyens puls og
muligheder hånd i hånd med naturens ro og balance. Her venter både
internationalt udsyn, spændende
karrieremuligheder og work-life
balance på dig.
Sønderborg er et naturligt knudepunkt
i hjertet af det dansk-tyske grænseland. Her er hele Europa inden for din
rækkevidde, for det er her, at Skandinavien og det kontinentale Europa
mødes. Storbyer som Flensborg og
Hamborg er tætte naboer, imens veludbygget infrastruktur med motorvej
og lufthavn sikrer korte afstande til
andre metropoler som København og
Berlin.

Du vil derfor opleve at komme til et
område præget af liv, dynamik og
internationalt udsyn. Sprog fra hele
verden summer i byen, på caféerne og
i de mange restauranter, for nogle af
landets største globale virksomheder
ligger her sammen med Danmarks
mest internationale campus.
På den ene side giver Sønderborg dig
alle storbyens muligheder med liv,
international karriere og ligeså mange
events og kulturelle tilbud, som der
er dage i året. Men du får også noget
andet og mere. For Sønderborg er en
storby midt i naturen med hyggelige
landsbyer, skove, bakker, søer og 250
km krøllet kystlinje. Her er åbne vidder
med plads til udfoldelse, balance og ro.
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Dyrk din karriere
i Sønderborg

3000+
VIRKSOMHEDER

I Sønderborg kan du booste din karriere, uanset om du tænker lokalt
eller globalt, offentligt eller privat
eller er klar til at leve iværksætterdrømmen ud.

Nye virksomheder spirer og gror her,
og drømmer du om en dag at starte
egen virksomhed, er du kommet til
helt rette sted. Sønderborg Iværksætter Service står klar til at hjælpe dig
godt og sikkert i gang.

Sønderborg er grænselandets vækstdynamo, og ca. 4.000 forskellige
virksomheder trives og vækster her.
Her finder du både nogle af landets
største globale cleantech- og industrikoncerner samt et væld af såvel
små og mellemstore som offentlige og
private virksomheder inden for et hav
af brancher og kreative erhverv.

I Sønderborg er karrieremulighederne
mange for dig, der kan og vil, for et
travlt erhvervsliv i vækst og udvikling
gør, at jagten på dygtige medarbejdere
altid er aktuel.

Bo som du vil - og få masser af
kvadratmeter for pengene

♥♥
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LEVEALDER

80,4

I Sønderborg bestemmer du selv, om du vil geare op eller ned – om du er
til byens liv og puls eller landsbyens stille idyl.
Uanset hvordan din drømmebolig ser ud, får du i Sønderborg væsentligt flere
kvadratmeter for pengene. Du kan bo præcis, som du vil, uanset om din udsigt
skal være til byens menneskemylder, naturens vidder eller et af de smukkeste
fjordlandskaber i Danmark. Alle muligheder står åbne – fra ejerlejligheder, parcelhuse og rækkehuse, over idylliske landejendomme og gamle herskabsvillaer
til eksklusivt liebhaveri, arkitektoniske perler og dit eget selvbyggede drømmehus.
I Sønderborg er du tæt på alt. Flere daglige flyafgange fra Sønderborg Lufthavn
bringer dig til København på blot 35 minutter, og med bil er du ca. en halv time
fra Flensborg, halvanden fra Odense og to timer fra Århus og Hamborg.
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Studiebyen Sønderborg
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I Sønderborg kan du vælge alle former for uddannelse – hele vejen fra
ABC til Ph.D.
Sønderborg er et videnstungt område,
præget af globale virksomheder og
kreative erhverv. Det afspejler sig i områdets mange uddannelsesmuligheder.
Her er både tyske og engelsksprogede
børnehaver og skoler, internationale
gymnasier og ungdomsuddannelser
samt nytænkende friskoler, folkeskoler,
efterskoler og højskoler.

Samtidig er Sønderborg en af Danmarks
ti universitetsbyer. Syddansk Universitets campus i Sønderborg er Danmarks
mest internationale med ca. 60% udenlandske studerende fra flere end 50
lande. Her tilbydes en række engelsksprogede uddannelser inden for bl.a.
ingeniørfaget, erhvervssprog, virksomhedskommunikation samt economics
and business administration.
Et unikt samspil mellem universitet
og områdets globale erhvervsliv giver
særlig tyngde. Via relevante studiejobs

får de studerende allerede i studietiden
vigtige netværk, der giver en god start
på karrieren.
Sønderborg er på mange måder en
udpræget studieby. Det gælder i stort og
småt – fra kollegier, studierabatter og
festligt natteliv til et aktivt og spændende studiemiljø præget af faglige, kulturelle og sociale arrangementer.

Sønderborg Opdag og oplev noget
nyt hver dag

CAFÉER OG
RESTAURANTER

35+

I Sønderborg får du ligeså mange muligheder, events og kulturelle tilbud,
som der er dage i året.
Kulturen i Sønderborg er på alle måder mangfoldig og præget af kontraster:
Fra lokale bands til internationale superstjerner. Fra caféer til gourmetrestauranter. Fra sommerrevy til symfoniorkester. Fra miniput til tophåndbold.
Fra vandretur til ekstremsport. Fra gårdbutik til shoppingcenter. Fra strand til
spa. Fra biografer til bogcaféer. Fra street art til kunstudstillinger. Fra intimkoncert til musikfestival. Fra diskotek til alternativ scene. Fra naturlegeplads til
science oplevelsespark. Fra gårdhavekoncert til ungdomshus.
Uanset om du er til sport, tango, kunst eller jazz, vil du opleve, at du i Sønderborg
langt fra er alene med din interesse. Mere end 700 frivillige foreninger og sportsklubber bakker dig op og giver rig mulighed for udfoldelse – i sportshallen, på
balletskolen, på kunstakademiet, på lokalscenen, i musikskolen eller på et af de
mange andre steder i Sønderborg, hvor krop og kreativitet udfordres.
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Går du i flyttetanker? - Så står vi klar til at hjælpe
Sønderborg Tilflytterservice er en hjælp til dig, der enten vil
eller overvejer at flytte til Sønderborg. Vi kan bl.a. hjælpe dig
med:
• Jobsøgning
• Partnerjob: Hjælp til jobsøgning for medfølgende ægte-		
fælle/partner
• Bomuligheder

• Pasningstilbud, skoler
og uddannelse
• Kultur- og fritidsaktiviteter
• Sociale netværk og events
for tilflyttere

Sønderborg Kommune
Tilflytterservice
Rådhustorvet 7, 1. sal
6400 Sønderborg

Kontakt os på tlf. 27 90 74 68 eller per mail tilflytter@sonderborg.dk
Du kan også læse mere om både Sønderborg og Tilflytterservice på

sonderborg.dk/tilflytter

