Stenger & Ibsen Construction får ny direktør
Jesper Juel Enemærke er fra 1. april indtrådt i direktionen for Stenger & Ibsen Construction i Balling. Samtidig er
bestyrelsen udvidet med Ole Bigum Nielsen.
I Norden går det stærkt indenfor vindbranchen. Stenger & Ibsen Construction har styrket sin position på markedet, og
oplever masser af medvind. Virksomheden har specialiseret sig i etablering af infrastruktur til vindmøller – herunder
etablering af vindmøllefundamenter, veje, kabling og styring af hele byggepladsen. Især i Sverige og Danmark er
virksomheden involveret i flere projekter, og ordrebogen ser særdeles positiv ud.
”Norden er i fuld gang med større omstilling af energiproduktionen, og det er vi stolte af og glade for at være en del
af. Det tager tid at opbygge kompetencer, erfaring, systemer og relationer i denne spændende branche, og vi mærker
heldigvis en stor efterspørgsel efter lige præcist det, vi har specialiseret os inden for”, udtaler adm. direktør Jens
Ibsen.
Det er også årsagen til, at virksomheden nu investerer i ledelseskraften. ”Vi har investeret på stort set alle
kompetenceområder i virksomheden de senere år, og der er nu helt klart brug for at styrke ledelsen. Projekterne
bliver større og mere komplekse, kundernes krav og forventninger øges og vores organisation vokser”, siger Jens
Ibsen.
Derfor er direktionen fra 1. april udvidet med Jesper Juel Enemærke, som træder ind i rollen som COO, dvs. direktør
med særligt ansvar for den daglige drift. Jesper supplerer dermed Jens Ibsen, CEO, og Johan Stenger, CTO, i
direktionen.
”Jeg ser frem til at bidrage til firmaets fortsatte vækst. Specielt de seneste år har væksten været meget imponerende,
og min ambition er at understøtte væksten samtidig med, at vi bliver endnu dygtigere til at eksekvere projekterne og
leve op til vores ambition om at være ’Best in Class’”, udtaler Jesper Enemærke og fortsætter, ”Jeg synes, vi her i
Salling skal være stolte over, at vi har en lokal virksomhed, der i den grad kan sætte sit præg på et internationalt
marked. En stærk ordrebog, flot omsætning og imponerende resultater. Det hold vil jeg gerne være en del af, og jeg vil
gøre mit til, at vi fastholder og udvikler den position”.
Jesper Enemærke kommer fra en stilling som Managing Director hos Imerys Industrial Minerals Denmark
– det tidligere Damolin A/S – på Fur. Inden da var Jesper i knap 20 år en del af Coloplast koncernen i Thisted, bl.a. som
Site Director. Erfaring i byggebranchen har han ingen af, og derfor lå det heller ikke i kortene, at det lige netop skulle
være Jesper, der skulle blive en del af Stenger & Ibsen Construction. Den manglende brancheerfaring ser direktør Jens
Ibsen dog nærmest som en fordel: ”Vi er bevidst gået efter en profil uden baggrund i byggebranchen. Vi er i forvejen
mange dygtige ’byggefolk’, og vi har i hele virksomhedens historie forsøgt at tilføre noget nyt til organisationen –
noget vi ikke i forvejen har. Det tror vi på er med til at udvikle os, og jeg er ikke i tvivl om, at vi med Jespers
mangeårige erfaring med ledelse, procesoptimeringer, organisationsudvikling og meget mere har fået den helt rette
ind i ledelsen”.
Også på bestyrelsesniveau er holdet styrket. Det er Ole Bigum Nielsen, Senior Vice President hos energi-koncernen
Statkraft, der skal bidrage til virksomhedens strategiske udvikling. ”Vi er stolte af, at Ole Bigum har sagt ja til at træde
ind i vores bestyrelse. Ole Bigum har en virkelig stærk baggrund i både entreprenør- og vindbranchen, og derudover
har han mangeårige erfaringer med at udvikle en virksomhed til at kunne begå sig internationalt”, siger Jens Ibsen, og
fortsætter, ”Med disse investeringer i vores ledelse, og med de mange dygtige folk, der i forvejen er i firmaet, er vi
helt klar til nye spændende projekter i fremtiden”.
Læs mere om virksomheden på www.si-construction.com
Flere oplysninger kan indhentes hos
Adm. direktør Jens Ibsen, mobil +45 20 23 43 01, mail; jbi@si-construction.com

Faktaboks Stenger & Ibsen Construction
-

-

…er grundlagt i 2004 via en fusion mellem to konkurrerende entreprenørvirksomheder, med
henholdsvis Johan Stenger og Jens Ibsen i spidsen
…har gennem årene skabt infrastruktur for mere end 2.000 vindmøller i Norden
…har lige nu projekter i gang i Danmark, Sverige og Norge og har hovedsæde i Balling på Salling.
…omsatte i det seneste regnskabsår ca. 500 mio. kr., beskæftiger ca. 30 medarbejdere og har
samarbejde med en lang række lokale underentreprenører

