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Henning Dam
fratræder
direktørpost
Flextek A/S er i færd med at ansætte en ny
administrerende direktør. Den nuværende, Henning
Dam, fratræder pr. 1. april, hvor han overgår til en
stilling som salgschef med ansvar for den interne
og eksterne salgsafdeling.
Af John Nyberg
nyberg@teknovation.dk
Henning Dam meddeler, at
han træder tilbage som administrerende direktør i
Flextek omkring den 1. april,
hvorefter han overgår til en
stilling som salgschef med
ansvar for den interne og
eksterne salgsafdeling.
"Flextek er inde i en posi-

tiv periode med omsætningsog aktivitetsfremgang - i år
forventer selskabet at slutte
året med en omsætningsfremgang på 10 procent i
forhold til sidste år. I de seneste to år har Flextek haft
overskud, men den aktuelle
omsætningsfremgang løfter
ikke bundlinjen tilstrækkeligt, da årets overskud formentlig bliver på niveau med

Medlem af

se side 46-47

sidste år," udtaler Henning
Dam, der tiltrådte som direktør for Flextek for ti år siden.
Som en konsekvens har
han derfor i enighed med
den svenske ejer, J2L Holding i Stockholm, valgt, at
han fremover koncentrerer
sig omkring salgsarbejdet
over for de danske kunder
samtidig med, at virksomheden ønsker at styrke samarbejdet med deres maskinleverandører blandt andet
Okuma, YCM, FPT, Litz,
Yasda og Star.
"Jeg glæder mig til udfylde
den nye stilling, som også
betyder, at jeg kan fortsætte
mit virke som formand for
Supportteam for industritek-

Glædelig Jul
og Godt Nytår
Vi ser frem til et fortsat godt
samarbejde i 2017

Henning Dam fratræder pr. 1. april som administrerende direktør hos Flextek, og overgår
til en stilling som salgschef.
nikeruddannelsen i Danmark. Vi har i dag otte supportteams, og der er flere på
vej – arbejdet vil i den kommende tid bliver intensiveret
blandt andet gennem opnåelse af fondsstøtte og opnåelse
af andre eksterne midler, da
de 80 medlemsvirksomheders kontingent ikke er tilstrækkeligt til at fortsætte
den positive udvikling omkring hvervning af flere
dygtige industriteknikere til
den danske metalindustri."
Arbejdet med at etablere

Supportteams for industritekniker- og værktøjsmageruddannelserne blev indledt
af Henning Dam for godt et
år siden, og har i dag opbakning fra de øvrige kolleger i
Dansk Værktøjsmaskinforhandler Forening, DVF.
I nær fremtid vil Supportteam Danmark også være på
plads ved DM i Skills 2017,
der holdes 26. til 28. januar i
Aalborg samt efterfølgende i
forbindelse med VTM 2017,
i Odense den 28. februar til
3. marts.

Henning Dam står også i
spidsen for Flexteks egen
deltagelse på VTM 2017messen, hvor Hedensted-selskabets
søstervirksomhed
CNC.DK, Vejle, også er på
plads. Henning Dam sidder
således i messekomitéen for
DVF, der arrangerer VTM
2017 i samarbejde med Teknovation og Odense Congress Center samt i samarbejde med Bitvas faggrupper
for henholdsvis Skærende
værktøj og Metrologi.

