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Virksomheder:

Navne:
Morten Due Jensen
er pr. 1. august 2014 ansat i Beckhoff
Automation ApS som teamleder for
teknisk afdeling i Kolding med ansvar for support, kurser og service.
Morten Due Jensen har tidligere været ansat hos bl.a. Bipa Enigneering
og Festo, og har mange års erfaring
inden for branchen.

Morten Dehlendorf Rasmussen
er blevet ansat i Beckhoff Automation ApS som supportingeniør i
teknisk afdeling i Kolding. Morten
Dehlendorf Rasmussen besvarer
spørgsmål fra kunder via hotline,
håndterer serviceopgaver samt deltager ved TwinCAT kurser. Han har
tidligere været ansat hos System TM

Den nyvalgte bestyrelse i BITVA. Fra venstre: Allan Nelbom, Michael Topp, Frands Ellersgaard, Aage Dam, Peter Larsson, Niels Barfod Jakobsen,
Per Henrik Juhl og Kristian Løftgaard. Lena Lundgren var ikke til stede ved fotograferingen.

Ny brancheforening:

BITVA er nu en realitet
På en stiftende generalforsamling den 19. november
vedtog de tre brancheforeninger ATT, BIA og VOV officielt at slå pjalterne sammen 1. januar 2015 og samler
sine mere end 150 medlemmer i Brancheforeningen for
Industriel Teknik, Værktøj og Automation (BITVA).
FUSION. Med fusionen af de
tre brancheforeninger bliver BITVA en stærk politisk
stemme for de mere end 150
tekniske underleverandører
i Danmark. BITVA samler
importører, agenturvirksomheder, producenter,
ingeniører samt handelsvirksomheder og datterselskaber af udenlandske
koncerner.

Aage Dam, som formand for
BITVA.
- BITVA bliver Danmarks største, mest dynamiske og indflydelsesrige
brancheforening inden for
industritekniske underleverancer. Vores medlemmer er
eksperter på alle former for
automatikløsninger, værk-

tøj, maskiner, reservedele og
meget mere, siger den nyudnævnte formand Aage Dam.

Flere aktiviteter og større
politisk indflydelse
Blandt visionerne for den
nye brancheforening er
flere aktiviteter for medlemmerne, større politisk
indflydelse og flere relevante
uddannelsestilbud.
- Vi vil arbejde for at
fremme kvalificeret arbejdskraft til branchen og sikre, at
branchen bliver mere synlig
og får større gennemslagskraft overfor politikere og

andre vigtige beslutningstagere. Herudover danner
BITVA rammen om 11 faggrupper, hvor vores medlemmers medarbejdere
kan dele viden og opbygge
relationer, siger Aage Dam.

Den første bestyrelse
Til BITVA’s første bestyrelse valgtes foruden Aage
Dam, Kristian Løftgaard,
Frands Ellersgaard, Peter
Larsson, Allan Nelbom, Per
Henrik Juhl, Michael Topp,
Niels Barfod Jakobsen og
Lena Lundgren.
jsj

Lars Hasselby
er fra den 1 oktober har Hans Følsgaard A/S styrket sin salgsorganisation
med ansættelse af Lars Hasselby
som salgsingeniør for Automation.
Lars der er 41 år har allerede en god
erfaring med salg til Industrien, og
vil primært varetage salget af Mitsubishi Automation samt sensorer fra
Turck, Banner og Kübler.

Lasse Junget Hartmann
er med virkning fra den 1 oktober
blevet ansat i Hans Følsgaard A/S
som internal application engineer
i telecomafdelingen. Lasse Junget
Hartmann har en baggrund som
installatør, og hans primære opgaver bliver teknisk support af HF’s
kunder og salgsorganisation.

Junaid Ahmed
er pr. 1. august startet i en stilling
som salgselev hos Hans Følsgaard
A/S. Igennem uddannelsesforløbet vil han være en del af fi rmaets
salgssupport sideløbende med ca.
12 ugers skoleophold. Uddannelsen
varer 2 år.

Rikke Kamp
er blevet ansat i Hans Følsgaard A/S
for at styrke indkøbsafdelingen.
Hun kommer fra en lignende stilling hos Euromic A/S. Rikke Kamp
skal blandt andet være med til at
optimere leveringsservicegraden fra
vores leverandører.

Aage Dam valgt
som formand
Ved brancheforeningens
stiftende generalforsamling
den 19. november på Hotel
Christiansminde i Svendborg valgtes direktør for
Bürkert Contromatic A/S,
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