Personalia

Karl Erik Olesen

Jan Ipsen

Hjalmar Wennerth
Jan Ipsen, 41 år, er pr. 1. april ansat som
adm. direktør for trælastagenturet Hjal
mar Wennerth. Han har et indgående
kendskab til handel med savet trælast og
har været beskæftiget i trævarebranchen
det meste af sin karriere. Senest har han
været indkøbschef hos CF Petersen &
søn i Køge. Tidligere har han bl.a. været
indkøbschef i Hjalmar Wennerths moder
selskab Bygma Gruppen.
Jan Ipsen er handelsuddannet og har
taget HD i Organisation & Ledelse. Des
uden har han uddannet sig i forhandlings
teknik på Center for Master Negotiation.

BEWi Flamingo
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 menne
skealder. Således var han tidligere salgs
chef for området hos DS Smith Packaging
Denmark samt salgs- og 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.

Individuelle
løsninger til
fantastiske
byggerier
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Ulrik Hoffmann

Steffen Juncker

Scandinova
Steffen Juncker, 47 år, er ansat som adm.
direktør pr. 1. maj. Han har gennem de
sidste 25 år arbejdet med en bred pallette
af salgsopgaver i Flügger koncernen, de
seneste 8 år som landechef. Han har der
for stort branchekendskab og indgående
erfaring med salg.
Steffen Juncker er uddannet akademi
økonom og har videreuddannet sig på
AVT Business School i København.
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Eurotag Danmark
Ulrik Hoffmann, 45 år, er udnævnt til
salgs- og projektchef i tagpapvirksomhe
den. Udnævnelsen kommer, efter Ulrik
Hoffmann gennem længere tid har funge
ret som salgschef ved siden af sit hidtidi
ge job som key account manager og pro
jektsælger. 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 ene
forhandler af herhjemme.
Ulrik Hoffmann er oprindeligt handels
uddannet og kom til virksomheden for
mere end 15 år siden. Inden var han ansat
som sælger i en tagdækkervirksomhed.
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