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Industrivarme ansætter nøglemedarbejdere fra Weiss
Tolv nyansatte specialister fra Weiss skal sælge, projektere og servicere
større biomasseanlæg hos Industrivarme. Virksomheden sigter nu mod at
få større markedsandel herhjemme og i udlandet.
Industrivarme tager nu et stort skridt fremad indenfor udvikling og servicering af
varmeværker. Tolv specialister med særlige kompetencer indenfor biomasse- og
affaldsanlæg er tiltrådt i løbet af de seneste par uger, og det giver Industrivarme
en større ekspertise over for kunderne.
Muligheden for at ansætte flere specialister på samme tid opstod, efter at de nye
Industrivarme-medarbejdere blev fritstillede fra den konkursramte virksomhed
Weiss, som var specialiseret i energianlæg.
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"Nu har Verdo fået en enestående mulighed for at tage vores aktiviteter et skridt
længere på én gang, så vi kan tilbyde kunderne flere typer anlæg. Medarbejderne har tidligere beskæftiget sig med forskellige områder indenfor større biomasseanlæg til flis, halm og afbrænding af affald, så det er en markant forbedring i forhold til vores nuværende set-up," siger Allan Jakobsen, direktør for Industrivarme og fortsætter:
"På den ene side er vi selvfølgelig ærgerlige over, at medarbejderne har været
gennem sådan et forløb. På den anden side er det jo glædeligt, at vi kan tilbyde
nogle specialister nye opgaver, så de kan fortsætte deres arbejde."
Styrkelse af service, fokus på forretningsudvikling
De nye medarbejdere styrker Industrivarmes kompetencer indenfor service, hvor
der er seks nye medarbejdere, mens der er oprettet en ny afdeling for automation med to nye medarbejdere.
To medarbejdere indgår i afdelingerne for salg og projekter, mens de to sidste
nøglemedarbejdere har ekspertise indenfor eksportsalg og udvikling af forretningen.
”Vi har et mål om at øge salget både herhjemme og i udlandet – så derfor har vi
styrket salgsafdelingen samt forretningsudvikling, og det skal drive os frem mod
målet. Det er et væsentligt plus,” siger Allan Jakobsen.
Del af strategien
For et års tid siden overtog energiselskabet Verdo virksomheden Industrivarme.
Med tilgangen af de nye medarbejdere kan Verdo fremover tilbyde ydelser indenfor energianlæg på alle hylder.
"I vores strategi ønsker vi en stærk position i markedet inden for energianlæg, og
med tilgangen af de nye medarbejdere dækker vi hele skalaen fra mindre til
større kraftvarmeværker. Derfor forventer vi, at Verdo kan løftes til en særlig rolle
indenfor rådgivning, udvikling, produktion og servicering af fremtidens grønne
energianlæg," siger divisionsdirektør for Verdo Produktion, Henrik Bøgh Nielsen.
Fakta
Industrivarme er specialiseret i design, levering og service af grønne energianlæg til industri og forsyning.
I sommeren 2016 blev Industrivarme overtaget af energikoncernen Verdo.
Verdo har hovedsæde i Randers. Udover el, vand og varme leverer Verdo avancerede services som energirådgivning, el-handel, fibernet og teknisk entreprise.
Verdo er blandt Europas førende indenfor handel med biomasse.
Verdo har omkring 500 medarbejdere og omsatte i 2016 for 2,6 milliarder kroner.
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