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Peter Jørgensen
ny direktør
hos Flextek
Flextek har tilknyttet Peter Jørgensen som ny
administrerende direktør, mens den hidtidige, Henning
Dam, har valgt at søge udfordringer uden for koncernen.
Af John Nyberg
nyberg@teknovation.dk
I forlængelse af at Peter Jørgensen pr. april er tiltrådt
som administrerende direktør hos Flextek A/S i Hedensted har Henning Dam,
virksomhedens tidligere direktør, besluttet sig for at
fratræde for at søge nye udfordringer uden for Flextek,
meddeler virksomheden.
Peter Jørgensen er blandt
andet uddannet som maskinmester og har en diplomuddannelse inden for økonomi
og Business Administration.
Senest har han varetaget stillingen som administrerende
direktør hos Delaval A/S.
Peter Jørgensens fremadrettede strategi bygger videre
på Flexteks position førende

inden for komplette automatiseringsløsninger, herunder
opgradering af eksisterende
produktionsmateriel med robotter og CNC-maskiner,
med emnevægt i området op
til 500 kilogram:
"Effektivisering og automatisering er vejen frem til
at skabe konkurrencedygtig
produktion i Danmark. Med
vores eneforhandling af nogle af markedets teknologisk
stærkeste maskiner fra verdens førende internationale
producenter,
heriblandt
Okuma, ser vi os som den
oplagte leverandør og sparringspartner inden for den
spåntagende industri," siger
Peter Jørgensen, og fortsætter:
"Teknisk innovation og automatisering er efter vores

Henrik Sahl
Bech til tops
hos AVN Teknik
Henrik Sahl Bech, der hidtil
har varetaget stillingen som
salgsdirektør overtager posten som administrerende direktør fra Carsten Fischer,
som bliver bestyrelsesformand for AVN Teknik.
Henrik Sahl Bech kender
således både arbejdsgange,
produkter, leverandører og
medarbejdere og ser frem til
at fortsætte de positive takter. Der er derfor allerede
lagt planer for AVN Tekniks
videre udvikling og vækst,
hvilket indebærer potentielle
virksomhedsopkøb, oplyser
selskabet.
AVN Teknik er specialiseret i tekniske løsninger og
værktøj til dansk industri –
fordelt på fem forskellige
forretningsområder.
Montageteknik har primært projekter til vindmølleindustrien i fokus. Produktionsteknik tilbyder optimeringsløsninger via Walters
spåntagende værktøj. Slibeteknik repræsenterer Pferds

opfattelse vejen til gode økonomiske resultater og bibeholdelse af arbejdspladser i
danske produktionsvirksomheder."

Pr. april er Peter
Jørgensen tiltrådt som
ny administrerende
direktør hos Flextek.

3.000.000
Den foretrukne gevindleverandør
OSG påbegyndte udviklingen af
gevindtappe for 78 år siden. Siden da,
er udviklingen kun gået fremad. Vi
har kapacitet til at fremstille 3.000.000
gevindtappe om måneden.
Vores produktionsapparat giver dig
ubegrænsede muligheder i dimensioner
og længder.

slibeprogram. Automation
udbyder komponenter og
ydelser til industriel automatisering, og herunder Thomson-agenturet, og forretningsområdet Industri- og
autoværktøj såvel som varetager håndværktøj og værkstedsinventar.
AVN Teknik har kontor i
Brøndby og har serviceværksted i Silkeborg med
udekørende
servicemontører. Selskabet indgår i
AVN Gruppen, som består af
fire forskellige datterselskaber. Ud over AVN Teknik er
det AVN Pladeteknik, AVN
Hydraulik og AVN Hydropower.
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Derfor er OSG i dag, verdens største
producent af gevindtappe !

www.osgeurope.com

