Organisationsnyt fra Kongerslev Kalk

Kongerslev Kalk ønsker at være en fremtrædende og vigtig samarbejdspartner, hvor
samhandel med kunder og leverandører er baseret på kvalitet, tillid og seriøsitet

For at styrke vores målsætning har Kongerslev Kalk foretaget flere organisatoriske justeringer,
herunder ændring i ejerstrukturen. Virksomhedens ejerkreds udgøres således i dag af Lars Stig
Andersen og Lisbeth Svendsen.

Direktion
Hanne Juul er tiltrådt som økonomidirektør og har stor erfaring og kompetence indenfor
strategi, økonomi og personale. Hanne udgør sammen med administrerende direktør Lars Stig
Andersen direktionen i Kongerslev Kalk.
Lisbeth Svendsen har gennem længere tid haft ønske om at trappe ned. Lisbeth er derfor
udtrådt af den daglige drift, men virker i en overgangsperiode som sparringspartner for
direktionen og er fortsat medlem af bestyrelsen for Kongerslev Kalk.

Salg
Med reference til Hanne Juul har salgs- og indkøbschef Jens Jørgen Ditlevsen fortsat ansvar for
salg og indkøb, både på strategisk og operationelt plan.
Salgsfunktionen bliver udvidet med snarlig ansættelse af key account manager, med det
formål at styrke relationerne til vore samarbejdspartnere via tæt personlig kontakt, fælles
udvikling af nye produkter og andre markedstiltag. Udvidelse af salgsfunktionen vil medvirke
til at cementere vores position som markedsledende for kalk og gødnings-produkter.

Produktion
Vores driftsafdeling med produktion af pakke- og emballeringsopgaver er også styrket med
ansættelse af driftsleder Jens Arne Udengaard, som har stor erfaring og kompetence indenfor
fabriks- og pakkeanlæg, hvor der også foretages en løbende udbygning og modernisering.

Med disse tiltag vurderer vi, at Kongerslev Kalk fortsat er godt rustet til de fremtidige
udfordringer, og vi ser frem til mange spændende opgaver i samarbejde med kunder og
leverandører.
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