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17-årige Viggo går bare og venter på at fylde 18, så han kan få arbejde nede på havnen.
I mellemtiden bliver han vild med Birthe, men det når ikke rigtigt at blive til noget, og så er det, at Viggo og
hans venner begynder at gå på værtshus og drikke for meget."Spildtid" foregår i 1950‘erne, men følelsen af at
vente på at blive voksen, så livet kan komme i gang, og de omveje, man kan komme til at tage, er noget, man
oplever i alle generationer.John Nehm (f. 1934) debuterede som forfatter i 1975. Han har siden skrevet en lang
række romaner, noveller, digte, børne- og ungdomsbøger samt skuespil, primært inden for den
socialrealistiske genre. Romanerne "Man går ind ad en port" og "Ståsted søges" dannede grundlag for Morten
Arnfreds film "Johnny Larsen", og romanen "De frigjorte" blev i 1993 filmatiseret af Erik Clausen.
eTray er udviklet til at effektivisere kundeservicecentre ved at understøtte, optimere og automatisere
arbejdsgange, samt … Det er enkelt, der er ingen spildtid eller personaleadministration, og som kunde hos os
betaler du kun for de effektive timer.
Tidsbestilling er åben mellem 9-11. Vores medarbejdere er. Du får: private timer; live coaching med en
professionel og erfaren. De bedste Danske Podcasts med direkte adgang til dine øregange. Kosmetisk pleje af
biler har været vores hovedbeskæftigelse i mere end 30 år. Dansk tele Marketing skaber vækst i din
virksomhed. Vores medarbejdere er. Vi sætter en ære i, at den tid der bruges på udvikling og forandringer
ikke må blive til spildtid. Flådestyring, opgaveplanlægning, ruteoptimering, opgavestyring, ressourcestyring,

informationsudveksling, dokumentudveksling, mobile teknikere, mobile montører. Vi håber, at vi derved kan
reducere spildtid. Eksempler på spildtid … Aircat. Når De vælger os som leverandør at kosmetisk bilpleje,
har De truffet det rigtige. Genius Communications Group er et privatejet tolkebureau, grundlagt af
professionelle og højtuddannede medarbejdere med mange års … Undgå dyre mekanikerregninger. DK
VIKAR er et professionelt vikarbureau, der i over 25 år har specialiseret sig i vikarer til virksomheder, som
har et akut behov for ufaglært. Kosmetisk pleje af biler har været vores hovedbeskæftigelse i mere end 30 år.
Uanset om du har brug for en vikar en. Du får: private timer; live coaching med en professionel og erfaren.

