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Flemming Carlsen

NCC
Flemming Carlsen er udnævnt til forretningsområdedirektør for Civil Engineering i NCC’s forretningsområde
Infrastructure i Danmark og får dermed
ansvaret for NCC’s store anlægsopgaver i
Danmark. Han har de seneste ti måneder
været konstitueret direktør for området. I
de seneste knap syv år, hvor han har været
i NCC, har han været med til at udvikle
NCC’s anlægsprojekter i Danmark.
Flemming Carlsen er uddannet bygningsingeniør fra Københavns Teknikum
i 1993 og har været ansat i NCC siden
august 2010.
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Ulrik Hoffmann

Per Vangekjær

Gitte Krusholm Nielsen

Eurotag Danmark

Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Green Building Council

Ulrik Hoffmann, 45 år, er udnævnt til
salgs- og projektchef i tagpapvirksomheden. Udnævnelsen kommer, efter
Ulrik Hoffmann gennem længere tid
har fungeret som salgschef ved siden
af sit hidtidige job som key account
manager og projektsælger. Med udnævnelsen rykker Ulrik Hoffmann tættere
på selskabets ledelse og får en mere
fremtrædende position i forhold til Derbigum-fabrikken i Belgien, hvis produkter Eurotag Danmark er eneforhandler af
herhjemme.
Ulrik Hoffmann er oprindeligt handelsuddannet og kom til virksomheden for
mere end 15 år siden. Inden var han ansat
som sælger i en tagdækkervirksomhed.

Malermester og ejer af malerfirmaet Aage
Møller & Søn i Holte, Per Vangekjær,
blev enstemmigt valgt som ny formand,
da den tværfaglige interesseorganisation
med godt 2200 medlemmer afholdt generalforsamling den 22. maj. Han afløser
Robert Sørensen, der har været formand
siden 2010. Han genopstillede ikke.
Per Vangekjær er ligeledes oldermand
i Københavns Malerlaug, formand for
Danske Malermestre, næstformand i
Håndværksrådet og medlem af bestyrelsen i Dansk Arbejdsgiverforening.

Direktør hos Danske Tegl, Gitte Krusholm Nielsen, er nyt bestyrelsesmedlem
hos non-profit organisationen Green Building Council Denmark, der administrerer
miljøcertificeringssystemet DGNB i Danmark. Hun har været direktør hos Danske
Tegl siden 2016 og har her bl.a. arbejdet
med at sætte bæredygtigt byggeri og cirkulær økonomi på den grønne dagsorden.
- Danske mursten, tegl og mørtel
er byggematerialer, som på alle måder
understøtter den grønne dagsorden – og
det forpligter. Vores hjørne af byggebranchen har de seneste år haft stor
succes med den grønne omstilling og
ser nu frem til at kunne bidrage med
viden, erfaring og støtte til det arbejde,
som Green Building Council Denmark
udfører. Videnopbygning og certificering
er nemlig to væsentlige skridt på vejen
til implementering af de rette løsninger
i hele branchen, så vi kan bygge sundt,
smukt og holdbart til fremtidige generationer, siger Gitte Krusholm Nielsen, der
udover sin nyerhvervede rolle i Green
Building Council Denmark også bestrider en bestyrelsespost i Dansk Standard.

Jacob Rasmussen
Karl Erik Olesen

BEWi Flamingo
Kjeld Skannerup

Dansk Boligbyg
Kjeld Skannerup, 37 år, er ansat som
projektleder og er fra starten tilknyttet et
projekt med opførelsen af 272 ungdomsboliger til 210 mill. kr. i Aarhus. Han er
uddannet elektriker i 1999 fra Herning
Tekniske Skole og som bygningskonstruktør fra VIA University i Horsens i
2008. Han har været ansvarlig for flere
renoveringsprojekter og nybyggerier af
både haller, kontorer, boliger og et plejecenter.

Den nordiske BEWi Group har udnævnt
Karl Erik Olesen, 53 år, til direktør for
koncernens datterselskab i Danmark,
BEWi Flamingo. Han er en af de mest
vidende på EPS-området i Danmark
og har arbejdet med flamingo i en
menneskealder. Således var han tidligere salgschef for området hos DS
Smith Packaging Denmark samt salgsog distriktschef i SCA Packaging Denmarks Flamingo-division.
Siden fusionen med BEWi har han
været salgsdirektør i den danske del af
koncernen og har haft ansvaret for den
daglige ledelse. Fremover indgår han
i BEWi Groups nordiske Management
Team.

DS Flexhal Øst
Jacob Rasmussen, 39 år, er pr. 1. maj
ansat som underdirektør på virksomhedens nye regionskontor i Storkøbenhavn, der åbnede den 15. maj på
Herstedøstervej i Albertslund. Han har
erfaring fra større projekter i ind- og
udland for nogle af de store danske
entreprenørvirksomheder, bl.a. i Aarsleff som tilbudsleder og det seneste år
hos Arkil som strategisk risikomanager.
Jacob Rasmussen er uddannet civilingeniør og har efterfølgende taget en HD
og MBA.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og
Anlæg (BAR Bygge og Anlæg) skifter navn til ’Branchefællesskabet for
arbejdsmiljø i bygge og anlæg’ eller ’BFA
Bygge og Anlæg’. Navneskiftet hænger
sammen med en ændring af Arbejdsmiljøloven fra 1. januar 2017, hvor elleve
branchearbejdsmiljøråd, herunder BAR
Bygge og Anlæg, er blevet til fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø.
BFA Bygge og Anlæg vil fremadrettet
dække de samme brancher inden for byggeog anlægsbranchen og vil løse de samme
opgaver, som bl.a. er at vejlede branchens
virksomheder med løsning af arbejdsmiljøproblemer ved hjælp af vejledninger,
film m.m. om, hvordan man forebygger
arbejdsmiljøproblemer i branchen.

Michael Nielsen blev 1. juni udnævnt
til adm. direktør i den fynske kloakvirksomhed, hvor han har været økonomichef de sidste otte år. Han overtager
jobbet fra ejer Vagn O. Knudsen, der
har valgt at sætte sig for bordenden som
bestyrelsesformand.
- Efter grundige overvejelser er det
besluttet at bevare FKSSlamson i familiens eje og nu ansætte en administrerende direktør til at fortsætte de positive
resultater, som medarbejderne har skabt
igennem de seneste mange år, udtaler
Vagn O. Knudsen.
Den 59-årige ejer vil fremover arbejde
på nye ideer, så virksomheden kan blive
ved med at gå nye, innovative veje,
men vil fortsat være synlig overfor både
kunder og leverandører. Det kan han
simpelthen ikke lade være med, siger han.

Tømrermester Jesper Grubbe Møller er
tiltrådt som formand for HIF Danmark,
som organiserer 53 håndværker- og
industriforeningerne i Danmark og er
en del af Håndværksrådet. Han afløser
malermester Søren Dyhr fra Aarhus, der
har været formand gennem de sidste tre
år og ikke genopstilte til posten.
Jesper Grubbe Møller driver virksomheden Tømrerfirmaet Horsens og
er samtidig formand for Horsens Håndværker- og Industriforening. Han ser
frem til at repræsentere HIF Danmark og
kæmpe SMV’ernes sag lokalt sammen
med Håndværksrådet.
Send ind til BygTeks navne!
Mail til louise@odsgard.dk
– gerne vedhæftet foto

FKSSlamson
BAR Bygge og Anlæg

HIF Danmark

Pavillonbygning til salg
Dennis Faurby

Nicolaisen & Larsen
Dennis Faurby er vendt tilbage til Nicolaisen & Larsen, denne gang som markedschef. Han har tidligere været ansat
i virksomheden i perioden fra 2006 til
2015, senest som produkt- og storkundechef.
Han er oprindeligt uddannet driftsleder
med grønt bevis og har arbejdet i maskinbranchen siden 2006. Desuden er han
uddannet jordbrugsteknolog med teknik
og byggeri som speciale. Som markedschef skal han stå for at optimere salg og
service.

2.430 m2 kontorpavillon fra 2001 sælges med overtagelse
fra 1. november 2017 eller eter atale.
Pavillonen er velholdt og i god kvalitet, fremtræder lys og
indbydende indvendigt, og med nutidig udvendigt design.
Fleksibel indretning og muligheder for egne farver.
Pavillonen er energivenlig og forsynet med termovinduer,
varmepumpe og termostatstyrede el-paneler samt ventilationsanlæg med varmegenvinding. Alle facader er forberedt til
diverse IT- og teleinstallationer.
Kontorpavillonen overtages som beset og uden ansvar for sælger.
Pavillonen kan besigtiges eter atale.

Kontantpris kr. 2.995.000,00
ekskl. nedtagning og bortkørsel.
Kontaktperson Peter Jarlø telefon 40854858.
Carlsberg Byen P/S
Olivia Hansens Gade 2 · 1799 København V
carlsbergbyen.dk

