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Bo Dam Jensen 

Dansk Boligbyg
Bo Dam Jensen overtog den 1. marts 
ansvaret for driften af afdelingen efter 
Per Thormann, der fratrådte som afde-
lingsleder ved udgangen af februar for 
at påbegynde egen entreprenør- og kon-
sulentvirksomhed. Bo Dam Jensen til-
trådte som produktionschef i Roskilde-
afdelingen den 1. oktober 2012.

Han er uddannet akademiingeniør med 
23 års bred erfaring i byggebranchen, 
heraf 17 år hos NCC Construction Dan-
mark A/S, hvor han beklædte flere chef-
stillinger, senest som projektdirektør.

Erfaringen omfatter både entreprise-
ledelse, projektledelse, tilbudsarbejde, 
projekteringsledelse og personaleledelse 
inden for nybyggeri, primært bolig- og 
institutionsbyggeri.

PensionDanmark 
Ejendomme
PensionDanmark har ansat Mogens 
Muff som ny ejendomsdirektør. Han 
afløser Søren Ulslev.

53-årige Mogens Muff er uddannet 
civilingeniør og har en lang karriere i 
entreprenør- og ejendomsbranchen bag 
sig. Han har været divisionsdirektør i 
MT Højgaard og før det bl.a. ejendoms-
chef i DSB, divisionsdirektør i Skanska 
Danmark og koncerndirektør i NCC 
Danmark. Mogens Muff startede i det nye 
job fredag den 1. marts 2013.

Olier til trægulvOlier til trægulv
Fordelen ved Junckers’ store udvalg 
af egne, danskproducerede olier til træ-
gulv i forhold til maling er, at selv en 
mørk farve lader træets organiske struk-
tur trænge igennem, så stofligheden i 
overfladen bevares. Olierne kommer i 
mange varianter, lige fra de klassiske 
hvidpigmenterede til røde, sølvfarvede 
og mørkegrå.   ■

Metabo lancerer tre kompakte 230 volt 
ligeslibere og akku-ligeslibere med 4,0 
Ah batterier, der alle er med spindelstop 
for nemt værktøjsskift. Med den slanke 
konstruktion på blot Ø 195 millimeter 
er ligesliberne de slankeste på markedet, 
og desuden er vægten i forhold til den 
tidligere generation også reduceret.  ■

Caterpillar’s nye telefon, Cat B15, kører 
Android version 4.1 Jelly Bean med 
fire tommer skærm. Den er særdeles 
effektivt beskyttet mod støv, kan tåle et 
fald på 1,8 meter, overleve i mindst 30 
minutter under en meters vand og kan 
betjenes med våde fingre.  ■

 

Mere 
maskinkraft

Hårdfør håndværker-
telefon

Den nye M12™ FUEL-serie fra Mil-
waukee består af en M12 CD skrue-
maskine, en M12 CDD bore-/skruema-
skine, en M12 CPD slagboremaskine, en 
M12 CID slagskruemaskine og to M12 
CIW slagskruenøgler. Alle med integre-
ret tre Milwaukee FUEL™-teknologier, 
der giver op til ti gange længere motor-
levetid, dobbelt så meget kraft og 50 % 
længere driftstid.  ■

Morten Kilden Nikolajsen 

Brødrene Dahl
Det er sjældent, man i dag møder en 
40-årig, der har tilbragt hele karrieren 
i samme virksomhed. Men det har 
Brødrene Dahls kommercielle direktør, 
Morten Kilden Nikolajsen, der lørdag 
den 2. april fyldte 40 år, og som trin for 
trin er avanceret i Brødrene Dahl.

I 2005 blev Morten Kilden Nikolajsen 
udnævnt til områdechef for Vestjyl-
land, og i 2007 overtog han posten som 
regionsdirektør for Vestdanmark. Det 
var han frem til 2011, hvor Brødrene 
Dahl og søsterselskabet, byggemarked-
skæden Optimera, blev samlet under 
Saint-Gobain Distribution Denmark, 
og Morten Kilden Nikolajsen fik det 
øverste ansvar for de kommercielle 
aktiviteter.

Taasinge Elementer
Taasinge Elementer, som er en divi-
sion i Palsgaard Gruppen, ansatte pr. 1. 
marts 2013 John Christian Asmussen 
som salgschef. 

John Christian Asmussen er ansat til 
at styrke salget på hjemmemarkedet, 
og han kommer desuden til at spille en 
væsentlig rolle i udbygningen af divisio-
nens eksportaktiviteter til bl.a. Norge. 

Fra sit tidligere virke har John stor 
erfaring med internationalt salg og mar-
kedsføring.

John er 44 år, uddannet civilingeniør 
og ph.d. og kommer fra en stilling som 
salgs- og marketingchef i Ribe Jernin-
dustri A/S.

Henning Lübcke

Danske Kloakmestre
De danske kloakmestres brancheorgani-
sation Danske Kloakmestre har fået ny 
formand. Henning Lübcke, der driver 
firmaet Skov & Haveservice i Køge, 
har afløst Verner H. Kristiansen, som 
selv ønskede at stoppe på posten efter 
en årrække, hvor han har formået at 
give kloakmestrene både synlighed og 
indflydelse.

Henning Lübcke er 53 år og startede 
som selvstændig skoventreprenør i 1988, 
mens han sideløbende drev anlægsgart-
nerfirmaet Skov & Haveservice. I år 2000 
blev han tillige autoriseret kloakmester.

I 2009 kom Henning Lübcke i besty-
relsen for Danske Kloakmestre, hvor han 
siden har arbejdet tæt sammen med Ver-
ner H. Kristiansen, som han nu har afløst 
som formand for brancheorganisationens 
500 medlemmer.

Pitzner
Kathrine Dieter Nielsen, 33 år, er 
ansat som projektsælger hos AGJ Pitz-
ner i Sorø. Hun har de seneste fem år 
været ansat i udlejningsfirmaet Cramo 
og senest som afdelingsleder i cityaf-
delingen i København.

Hans Christian Pedersen, 24 år, er 
ansat som direktionscontroller hos 
Pitzner. Han er uddannet BSc i Interna-
tional Business ved Copenhagen Busi-
ness School, CBS.
Christian Wedsted, 42 år, er ansat hos 
VMC Pitzner som sælger af arbejds-
platforme til udlejning. Han skal dæk-
ke hele området Jylland og Fyn med 
tilknytning til VMC Pitzners afdelin-
ger i Brabrand og Middelfart.

Orbicon
Steen Vagner Olsen, 50 år, er ny brand- 
og byggeingeniør i Orbicon, Vejle. Han 
har både rollen som brand- og byg-
geingeniør, men med ekstra fokus på 
brandområdet. 

Steen Vagner Olsen har ejet firmaet 
Brand- og Byggerådgivning, der nu er 
blevet en del af Orbicon, og har stor 
erfaring med funktionsbaseret brandråd-
givning. Han er uddannet byggeingeniør 
fra Horsens Teknikum og har en master i 
brandsikkerhed fra DTU i Lyngby. 

Steen Vagner Olsen

Schneider 
Electric Danmark
Hanne Taarup er tiltrådt som ny HR-
direktør og er nu en del af den danske 
topledelse. 

Som HR Director har Hanne Taarup 
det overordnede ansvar for alle HR-akti-
viteter for de godt 1000 danske medar-
bejdere, som blandt andet fordeler sig på 
velkendte brands som Lauritz Knudsen 
og APC samt på Schneider Electrics 
fabrik i Ringsted. 

Tidligere har Hanne Taarup slået sine 
folder i it-branchen, hvor hun har haft 
forskellige stillinger hos blandt andre 
Digital, Unisys og HP.

Hanne Taarup

Skydda Danmark
Rutt Hjelm er tiltrådt som marketingan-
svarlig med ansvaret for at styrke rela-
tioner, medie- og marketingstrategier i 
Danmark.

Senest har Rutt Hjelm fungeret som 
projektleder i Sanistål, hvor hun har været 
ansat i seks år i salgsorganisationen. Hun 
er uddannet handelsøkonom, har studeret 
på RUC og for nylig suppleret med en 
projektlederuddannelse. 

Rutt Hjelm
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