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Nyheder

Fredag 26. februar 2016

136.000 virksomheder havde overskud i 2015

→→ Leder

Grib chancerne

M

ens de fleste andre rejser til Thailand
for at komme lidt væk fra fabrikken,
har Alex Heimdal Petersen gjort det
modsatte. Da han blev afskediget på en plastfabrik i Juelsminde, flyttede han til Thailand
og driver nu sin egen fabrik i tropevarmen.
Sådan lyder indledningen på en af de artikler, du møder i dette nummer af Jern & Maskinindustrien. Artiklen handler som en
mand, der så en ny dør åbne sig, da den gamle smækkede i, og vi kan lære noget af denne
historie. Vi kan lære, at vi er omgivet af muligheder, hvis vi tør se dem, og hvis vi tør gribe dem.
En mulighed blomstrer lige nu ude på vandet, hvor de første vindmølleparker er på vej
på pension efter en forventet levetid på 25 år.
Det koster knaster at pakke den slags grej
sammen og at efterbehandle materialerne.
Lige nu er det de små møller, der skal tages
ned, men de store venter selvsagt forude. Innovationen på dette område er i gang, der
kæmpes om at komme til fadet, og en ting er
næsten sikkert: Den virksomhed, der løser
opgaverne i den nødvendige kvalitet til den
bedste pris, ligger godt i opløbet om ordre og
opgaver. Gode idéer kvikke løsninger kan være guld værd.
Det handler om muligheder kombineret med
maskiner og materialer, og sådan har det naturligvis været i årtier i den danske industrisektor. Men det handler også om mennesker
og muligheder. Eksempelvis kunne nyhedsmagasinet Ingeniøren på forsiden i sidste uge
fortælle, at der fra de danske asylcentre lyder
melding om mindst 400 ingeniører i gruppen
af flygtninge. Mange af dem tripper for at få
en plads på det danske arbejdsmarked, og de
er klar til at gå gennem døren til en ny tilværelse i et samfund, hvor der er brug for dem.
Lige nu er den største udfordring, at det kniber med resurserne til at få klarlagt flygtningenes kvaliteter og dermed guidet dem ud af
døren til det erhvervsliv, hvor der er behov
for dem.
Om det er flygtninge-ingeniører, vindmøller
eller plastikfabrikker i Thailand er i princippet uden betydning. Det handler om at søge
mulighederne, og det handler om at gribe
dem, og det handler om at turde tage skridtet
gennem døren til noget usikkert i troen på, at
det usikre vil udvikle sig til en succes.
Af Simon Dinsen Hansen
Chefredaktør

I 2015 var der plus foran resultatet to ud af tre gange, når det blev underskrevet af
revisoren. Det skriver foreningen Danske Revisorer i en ny analyse. Ifølge FSR,
der er brancheforeningen for danske revisorer, svarer det til, at 65.400 danske
selskaber havde underskud sidste år, mens 136.000 selskabet gik i plus eller kunne tegne et rundt nul, da året skulle gøres op. Det er det højeste niveau i syv år.

De giver Kina baghjul
Underleverandøren Prodan hiver produktion hjem fra Østen - 30 nye job skabt
Af Dan S. Frandsen

HJEMTAGNING:

Prodan i
Randers har stor succes med
at få trukket produktion
hjem fra Østen. Det sker med
strategi, der udfordrer lønsomheden i outsourcede
metalemner hos nuværende
kunder.
To nye produktionslinjer
med nye produktnumre kører allerede på fuld tryk hos
den randrusianske underleverandør og en tredje linje er
netop ved at blive sat op.
Sidstnævnte er produktion
for en pumpeproducent, og
linjen
skal
producere
125.000 emner om året.
De to første Kina-killer linjer producerer henholdsvis
230.000 og 225.000 emner
om året,
”Vi ved, at kunderne bruger mange af produkterne
her i Danmark, så vi har
spurgt dem, hvad de giver
for slutproduktet, når de tager alle omkostninger med.
Vi går efter at matche en ær-

Prodan i Randers udfordrer lønsomheden ved outsourcede emner gennem den såkaldte Kina-killer
strategi. Det har skabt 30 nye arbejdspladser, påpeger administrerende direktør Per Hastrup.
lig targetpris,” siger adm. direktør Per Hastrup, Prodan.
Den nye strategi skaber arbejdspladser. De nye pro-

duktioner har, sammen med
en generel øget aktivitet, betydet, at underleverandøren
har ansat 30 nye medarbej-

dere indenfor de sidste tre
måneder. I øjeblikket arbejder 142 ansatte på fabrikken.

BITVA slår et slag for flere elever
Brancheforeningen sætter fokus på elver på kommende generalforsamling
Af Simon Dinsen Hansen

BITVA: Brancheforeningen
for Industriel Teknik, Værktøj og Automation, BITVA,
har sat kurs mod årets generalforsamling 10. marts på
Hotel Vejlefjord.
Her holder samtlige tekniske undergrupper ligeledes
deres årsmøder, og så er der

lagt op til en klar opfordring
til medlemmerne om at
trække flere elever ind i
branchen.
Det input står Lene Brønnum Henriksen, HR Konsulent i Lemvigh-Müller A/S,
for. Hun kommer på generalforsamlingen med et konkret bud på, hvad giver det
at have en elev. Hvordan gør

man, og hvordan kommer
man i gang, og er det farligt
og besværligt, er nogle af de
spørgsmål, hun kommer ind
på. Samtidig kommer hun
med tips og tricks og omkostninger i forhold til at ansætte en elev i virksomheden.
Derudover vil de fremmødte stifte bekendtskab

med Mommark Handelsskoles nye uddannelse ”Handelsassistent, salg – med fokus på industri/storkunder.”
Skolens vicedirektør Claus
Madsen og underviser
Adam Vest kommer med input. Det er muligt at læse
mere om generalforsamlingen på bitva.dk.

www.jernindustri.dk
Smedeholm 12-14 1.th.
2730 Herlev
Tlf. 44 85 88 99
Ansvarshavende chefredaktør:
Simon Dinsen Hansen | sdh@jernindustri.dk
Redaktion:
Mathias Hagemann-Nielsen | mhn@jernindustri.dk
Eskil Mann Sørensen | ems@jernindustri.dk
Dan S. Frandsen | dsf@nordiskemedier.dk
Stefan Buur Hansen | sbh@nordiskemedier.dk
Christiansborg:
Liv Arnth Jørgensen | liv@jernindustri.dk
Webredaktør:
Henrik Eilers | he@nordiskemedier.dk
Analytiker:
Casper Bæhr | cab@nordiskemedier.dk

Fremstillingsindustriens fagblad

Udgiver: Danske Fagmedier A/S
Smedeholm 12-14 1.th. | 2730 Herlev | Tlf. 44 85 88 99
METAL SUPPLY
I samarbejde med
Journalistisk layouter:
Mads Rømert | mr@jernindustri.dk
Redaktionel assistent:
Charlotte Haagen Jensen | charlottej@jernindustri.dk
Ekstern journalist:
Morten Lund
Annonceafdeling:
Vest: Jacob Sørensen | tlf. 22 15 64 97
Øst: Peter Helle | tlf. 26 88 26 85
Abonnement/adresseændringer:
abonnement@jernindustri.dk
Tryk:
Skive Folkeblad-Rotation

Medlem af: Danske Specialmedier
Nettooplagstal for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015:
10.567 eksemplarer ifølge Danske Mediers Oplagskontrol. ISSN-nr. 0109-9418.
28.000 læsere i gennemsnit 2. kvartal 2014 - 3. kvartal
2015 ifølge TNS Gallup.
Gengivelse af bladets artikler eller dele heraf samt fotos må
kun ske med tydelig kildeangivelse og kun efter skriftlig aftale
med forfatteren/fotografen. Kontakt redaktøren på
sdh@jernindustri.dk. Erhvervsmæssig gengivelse af bladets
annoncer er ikke tilladt.
Pressemeddelser, debatindlæg, produktnyheder og navnestof
sendes til red@jernindustri.dk.

