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Ole Storm 

Jeppesen

Branchedirektør

3377 3382

osj@di.dk

Christian 

Eskelund-Hansen

Chefkonsulent

3377 3014

ceh@di.dk

Sally Aarkrogh

Eriksen

Sekretær

3377 3398

saer@di.dk

Mark 

Fisker

Konsulent

3377 3391

mafi@di.dk

Jim Hansen

Aluminium 

Danmark

3377 3368

jimh@di.dk

Marie Thorsø

Kousgaard 

Konsulent

3377 3366

matk@di.dk

Stine 

Laursen

Konsulent

3377 3342

stla@di.dk

Niels Chr. 

Nielsen

Chefkonsulent

3377 3399

nicn@di.dk

Sabrina 

Vestergaard

Konsulent

3377 4829

save@di.dk

Alexander 

Stangerup

Konsulent

3377 3558

alst@di.dk

Philip Sandahl

Johansen

Praktikant

3377 4507

phsj@di.dk

Nils 

Kaasing

Chefkonsulent

3377 3313

nik@di.dk

Morten 

Løber

Chefkonsulent

3377 3935

molo@di.dk

Annette Flies

Kommunikations-

medarbejder

3377 3331

anf@di.dk

Af Marie Thorsø Kousgaard
matk@di.dk

DI Initiativpris bliver hvert
år givet til en virksomhed i
regionalforeningen med
maksimalt 100 ansatte, som
har vist særligt initiativ in-
den for teknologi, markeds-
føring eller salg.

Teccluster er en af de
største danske spillere inden
for 3D-print og 3D-skan-
ning. Ved overrækkelsen af
prisen fik Teccluster disse
ord med på vejen af for-
mand for DI Trekantområ-
det Jacob Madsen:

”3D-printere er med til at
gøre udviklingstiden i man-
ge virksomheder kortere,
fordi prototyper kan frem-
stilles på én dag med 3D,
hvor traditionel fremstilling

kan tage flere uger. 3D gør
altså mange virksomheder
meget mere produktive.
Virksomheden viser, at det
er muligt at kombinere vi-
den og udvikling med pro-
duktion og dermed skabe og
bibeholde arbejdspladser i
Trekantområdet.”

”Teccluster, der er grund-
lagt i 2004, er et fremragen-
de eksempel på, at udvikling
og produktion går hånd i
hånd. Teccluster er for fjerde
år i træk Gazellevirksomhed
og er på få år vokset til en
virksomhed med 25 højt spe-
cialiserede medarbejdere.
Selskabet har lukket gabet
mellem udvikling og pro-
duktion, og er med til at ska-
be arbejdspladser i industri-
en i Danmark. Dem er der
brug for nu og i fremtiden.”

Teccluster er også interna-
tionalt orienteret og har ak-
tiviteter så langt væk som
Kina og Chile.

EN KÆMPE 
ANERKENDELSE
"Resultaterne i Teccluster er
skabt af dygtige medarbej-
dere, som er specialister i
design og bearbejdning i
plast og i stål. Vi har fokus
på knowhow, og understøt-
ter andre virksomheders
egenudvikling inden for 
Design for Manufacturing,"
siger Per Lynnerup, der er
administrerende direktør i
Teccluster A/S. Ifølge Per
Lynnerup betyder prisen
rigtig meget:

”At andre anerkender, det
vi laver, er et stort klap på

skulderen, og så giver det en
kæmpe stolthed både blandt
medarbejdere og ledelse.”

Prisen betyder, at Tec-
cluster nu er en af 19 kan-
didater til DI’s nationale ini-
tiativpris, der uddeles på 
DI’ s nationale konference
for mindre og mellemstore
virksomheder, MMV´erne, i
januar 2015.

Igen i år var det et medlem af Fremstillingsindustrien, der løb afsted ved
årets uddeling af initiativprisen i Trekantområdet, idet Teccluster A/S i
Kolding denne gang fik den flotte hæder.

DI-regionalformanden Jacob Madsen overrækker
Trekantområdets Initiativpris 2014 til Tecclusters Per
Lynnerup.

Trekantområdets Initiativpris til Teccluster

Ved et stort anlagt CSR
AWARD arrangement i
Holstebro lykkedes det
for nylig Scaniro A/S at
vinde den prestigefyldte
CSR People Prize i kate-
gorien for virksomheder
under 100 ansatte.

CSR er det helt rigtige

Af Marie Thorsø Kousgaard
matk@di.dk

Dommerne gav i år Scaniro prisen grundet
virksomhedens succes med at indsluse og
derefter ansætte mennesker i udkanten af ar-
bejdsmarkedet. 

Initiativet kendes under Jobfabrikken, og
tager udgangspunkt i en vilje til at hjælpe le-
dige, som ud over ledighed også kæmper
med andre problemer, tilbage på jobmarke-
det. 

Scaniro har indrettet en del af virksomhe-
den til ”Jobfabrikken”, og her får de ledige
kontakt til arbejdsmarkedet og på ny op-
trænet nye erhvervskompetencer.

Omkring 20 procent af praktikanterne er
efterfølgende blevet ansat hos Scaniro. 

For Scaniro er gevinsten, at virksomheden

får løst en række produktionsopgaver, som
førhen lå i Kina, men de er nu trukket hjem
til Danmark og bliver løst i Jobfabrikken.

”Vi arbejder ikke med CSR for anerken-
delsens skyld, men fordi vi synes, at det er
det rigtige at gøre. Både for den enkelte an-
satte, men også for det lokalsamfund, som
vi sætter så stor en pris på at være en del
af ”, siger Michael Ranch Kornum, direktør
for Scaniro. Han fik overrakt den flotte pris
af prins Joachim ved et stort gallashow i
Holstebro.

Det er VFSA – Virksomhedsforum for So-
cialt Ansvar - som står bag CSR People Pri-
ze, der hvert år går til virksomheder, som
gennem konkrete initiativer viser, at de ta-
ger et socialt ansvar.

Stort tillykke til Scaniro.

Det er tid at melde sig til, hvis virksomheden skal være
en del af den danske fællesstand på Hannover Messe
2015, der holdes 13. til 17. april.

Få stand på 
Hannover Messe 2015

Af Marie Thorsø Kousgaard
matk@di.dk

Nu giver Fremstillingsindustrien medlems-
virksomhederne de bedste muligheder for
at udvide din kundehorisont og styrke dit
netværk, når der igen arrangeres en fælles-
stand på underleverandørsektoren Industrial
Supply på Hannover Messe 2015

Fællesstanden arrangeres i samarbejde
med Den danske ambassade i Berlin. Og
selv om industrimessen først løber af stab-
len fra den 13. til 17. april næste år, er det
allerede nu, man skal overveje, om man vil
med på fællesstanden. Og vi kan næsten al-
lerede nu sige, at der bliver rift om pladser-
ne. 

Nogle af de fordele der følger med, når du
deltager på fællesstanden er, at du får hjælp

til alt det praktiske omkring standen, mar-
kedsføring, eksponering, sprogassistenter
og ligeledes vil der være folk fra ambassa-
den tilstede. Derudover sørges der for drik-
kevarer, snacks og generel service på områ-
det, så du kan koncentrere dig om din for-
retning.

Flere af vores medlemmer havde stor suc-
ces på messen i år, og det håber vi sker igen
næste år, hvor du således kan få en masse
ordrer med tilbage til Danmark. 

Hvis du vil være en del af fællesstanden,
kan du finde tilmeldingsblanketten på
ffi.di.dk, og vil du høre mere om, hvad vi
kan gøre for medlemmerne på Hannover
Messe, kan du kontakte Christian Eskelund
i sekretariatet på 3377 3355. Du skal tilmel-
de dig standen inden 15. december.

DM i Skills giver de unge
en unik mulighed for at vise
deres talent frem, og så er
det også med til at sætte fo-
kus på de mange mulighe-
der, der ligger i erhvervsud-
dannelserne. Allerede nu er
de godt 300 kandidater til
dysterne fundet ud fra et
felt på 1.000. Kandidaterne
er udvalgt efter de i løbet af
efteråret har deltaget i loka-

le og regionale konkurren-
cer på landets erhvervs- og
Sosu-skoler. 

En af dem der nåede helt i
mål ved sidste års DM i
Skills var Philip Laxholt fra
medlemsvirksomheden Ri-
chard Thomsen A/S i
Århus. Han vandt titlen som
Danmarks bedste klejn-
smed.

Der vil blive dystet inden-

for 36 konkurrencefag, fra
bagere til industriteknikere.
DM i Skills dækker godt
halvdelen af alle erhvervs-
uddannelser i Danmark.
DM i Skills finder sted den
8. til 10. januar 2015 i Bella
Center i København. 

Sidste år besøgte 42.000
mennesker DM i Skills i
løbet af mesterskabets tre
dage.                             matk

DM i Skills 2015
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Scaniros arbejde med "Jobfabrikken" har
udløst CSR People Prize i kategorien for
virksomheder under 100 ansatte.


