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Fra grossist til Triscan

Thomas
Krebs,
SKAD (tv)
underskriver aftale
med Søren
Kjærsgaard, Malerforbundet.

Tidligere FTZ-topchef
Jens Sørensen overtog
1. februar direktørposten hos Triscan.
INTERVIEW
Af Michael Nørfelt

SKAD danner
sektion for
autolakerere
Efter et halvt års forberedelse kan karrosseri-organisationen SKAD
løfte sløret for en ny
autolak-sektion, der allerede har fået sine første medlemmer.
OVERENSKOMST
For at sikre overenskomstmæssige forhold har Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i
Danmark (SKAD) indgået aftale om overenskomst med
Malerforbundet. Det betyder
at SKAD nu kan tilbyde autolakerere overenskomstmæssige vilkår på samme måde
som dem, de kender.
- Det har været en naturlig
proces at udvikle en sektion
for autolakerere, fordi vores
AIRC søsterorganisationer altid har haft lak og karrosseri under samme tag. De store
erfaringsværdier, vi løbende
kan høste hos vores søsterorganisationer rundt omkring
i Europa, giver SKAD og for-

eningens medlemmer et forspring i forhold til nye tiltag,
produkter og andet, udtaler
Henrik Reinhard Hansen,
formand i SKAD.
- SKAD er desuden en
overskuelig
organisation,
hvor autolakerere kan finde plads og synlighed med
respekt for faget og de faglige forhold i autolakerervirksomheder. Det at SKAD også
er kendt for at arbejde målrettet med kvalitet på alle
aspekter, som medlemmerne aktivt medvirker til, vil
give autolakerere nye muligheder i forhold til en tværfaglig netværksdannelse og
erfarings udveksling med
udspring i medlemmernes
behov, tilføjer han.
- Vi er glade for, at vores
mindre, dog meget kompetente brancheforening har
leveret mærkbare beviser
for, at vi har vores berettigelse, og jeg er sikker på, at vores medlemmer er stolte over
at være medlem i en så aktiv
organisation, siger SKAD-formanden.
mich


- Jeg glæder mig voldsomt.
Jeg har samme fornemmelse som ved min tiltrædelse
i DATI i sin tid, og jeg kan
mærke, at det er det rigtige tidspunkt, siger 55-årige Jens Sørensen – nytiltrådt
Jens Sørensen, som man- Triscan-direktør – vil inden for
dag den 2. februar satte sig de næste tre år lancere to plai direktør-stolen i Århus ner med hver sin fase.
hos den danske leverandør
af autoreservedele, Triscan bygges på, ligesom Triscan
A/S.
skal have endnu mere fodAllerede først i novem- fæste på eksportmarkederber annoncerede Triscan, ne. Triscan skal blive endat den hidtidige adm. direk- nu mere løsningsorienteret,
tør og hovedaktionær John herhjemme som i udlandet,
Iversen per 1. februar ville forklarer Jens Sørensen.
overtage posten som besty- Triscan har hidtil udrelsesformand, mens Jens viklet sig stille, roligt og
Sørensen er den nye direk- flot. Nu skal der ekstra
tør samt medejer af Triscan. gang i væksten, primært
- Triscan er i dag solidt eksportmarkederne
skal
positioneret. Triscans stær- have et boost. Og her skal
ke produkt-palette, sorti- blandt andet mit internatiments-sammensætninger
onale netværk udnyttes, så
og komplette pakkeløsnin- der kan komme et egentligt
ger, gør en forskel. Dette føl- gennembrud, tilføjer han.
ges godt på vej af unikke systemer, hvilket jeg er sikker Respekt
på at omverdenen sætter - Det vigtigt at tage hatten
stor pris på. Triscans man- af for, hvad John Iversen og
ge loyale kunder har altid ledelsen og de ansatte har
taget positivt imod alt det- præsteret. Triscan er spete. På specifikke nicheområ- cielt kommet langt indender, gør Triscan helt sikkert for de sidste 8-10 år. Holdet
har slidt og
hverdagen
præsteret,
nemmere for
Virksomheder noget som
kunderne.
Jeg er ikke i
skaber resul- fortjener
respekt.
tvivl om at alt
tater - men- Derfor var
dette værdnesker skaber jeg også
sættes. Fremadrettet skal
virksomheder stolt, da jeg
fik
chander
derfor

’’

Ny autolak certificering
Eurogarant Danmark
frigiver ny lakstandard.
CERTIFICERING
Efter godt et års arbejde med
lakdelen i Eurogarant regi er
det nu muligt for autolakerere i Danmark at blive certificeret efter den anerkendte
europæiske
kvalitetsstandard, som ydermere i Danmark kvalitetskontrolleres
af FDM under overvågning
af Norsk Veritas i henhold til
ISO 9001.
Lige som karrosseristandarden, så tager Eurogarant
lakstandarden
udgangspunkt i kvaliteten omkring
det arbejde, der udføres på

bilerne. Fokusområdet i
standarden har at gøre med
alle aspekter, der påvirker
reparationskvaliteten
og
vil, lige som karrosseristandarden, tilføre virksomheden en reel merværdi, oplyser Eurogarant Danmark
ApS i Albertslund.
Standarden foreskriver
også løbende lakeringskontroller ved ekstern kontrol
og opfølgende kvalitetskontroller for at sikre høj kundetilfredshed, der understreges af en to-årig garanti
på lakarbejdet.
FDM’s kvalitetskontrol
sikrer uvildigheden af standarden og øger dermed seriøsiteten, påpeger Eurogamich
rant Danmark. 

Spar tid og penge med PicoScope
www.picoauto.dk

Stop
tyven!
Tyvene er blevet dygtigere,
men man kan
hindre biltyveri
ved blandt andet
GPS-sporing og
andre råd bragt
i seneste Motormagasinet.

cen for at indtage bordenden her, samt ikke mindst
indtræde som medejer. Den
endelige beslutning tog mig
mindre end fem minutter
at tage. Jeg var virkelig på
med det samme, udtaler
Jens Sørensen.
Fremadrettet
skal
Triscan ikke kopiere andre,
men derimod blive den bedste kopi af sig selv. Vi skal
bygge videre på de eksisterende grundtanker, men
dog have lidt mere fart på.
Oveni dette skal vi ind i en
moderniseringsproces, således at kunderne kommer
til at mærke et endnu mere dynamisk og fleksibelt
Triscan. Inden for de næste tre år vil jeg lancere to
planer med hver sin fase.
Elementerne kan jeg ikke
røbe her, idet de først skal
præsenteres og bundfælde
sig internt. Et er dog givet:
Vi skal ud på en vækstrejse,
samtidig med at økonomien
og balancen styrkes, fastslår den nye direktør.

Organisationen
- Triscan har et stærkt hold
med små 100 ansatte. Styrken ligger også i medejerskab i topledelsen. Vi skal

kun spørge os selv, det gør
livet lidt nemmere. Dog
vil jeg afkorte afstanden
mellem bestyrelsen og ledelsen. Her skal vi nemlig
have stor gavn og glæde af
hinanden. Vi skal udnytte
hvert bestyrelsesmedlems
kapacitet, hvorfor bestyrelsesmøderne skal forløbe anderledes end normalt.
Jeg er her også ekstremt
glad for at min gamle kollega, Franz-Werner Drees,
er indtrådt i Triscans bestyrelse, fortæller den nytiltrådte direktør.
- Derudover skal vi styrke alle driftsfunktionerne,
ikke mindst gennem detail-fokusering. Vi skal arbejde langt mere ud fra individuelle funktionsplaner,
for derigennem at kunne
nå de samlede måltal. I tillæg håber jeg at kunne drage nytte af mit store internationale netværk. Her ser
jeg også gode muligheder
for Triscan. Får vi alle disse ting til at spille, når vi
fremtidsmålene, lover Jens
Sørensen og fastslår:
- Forretning i dag
handler
om
fleksibilitet. Det bliver ledetråden i fremtidens Triscan.

Jens Sørensen
Født 18. juli 1959 i Middelfart og bosiddende i Middelfart.
Gift med Annette Bøgstrup – to fælles børn: Marie (1984)
og Sofie (1988).
Karriere: 21 år hos Tenneco, hvor han i sin tid mødte John
Iversen, to år hos DATI og godt 14 år hos Hella-FTZ-Nordic
Forum, senest som CEO/præsident.
Flere nationale og internationale uddannelser.
Foredragsholder, forfatter (seks bøger), tekstforfatter/
komponist med flere CD udgivelser.
Eget rådgivnings-bureau under navnet ”The Wide View”.
Sidder i tre nye bestyrelser: PowerMax A/S i Bramming,
STOK Emballage K/S i Langeskov samt familien Aminoff i
Finland.

