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Velkommen tilbage fra ferien

Sommerferien er forbi, desværre blev det en solfattig én af slagsen. Denne gang er vi ikke mødt ind efter lange, varme solskinsdage,
strandture og lune sommeraftener med hygge på terrassen. Sommeren blev heller ikke helt, som vi havde forventet her hos Bernstein!
Vi havde forudset, at sommerferieperioden ville gå stille af sig. I stedet har forretningen buldret derud af som et eksprestog, så vi
til tider har følt, at vi næsten kunne mærke vindsuset! Det er selvfølgelig glædeligt, at vores kunder også har haft travlt, og at vi har
kunnet være behjælpelige. Og selvom D-vitamin kontoen godt kunne have været tanket yderligere op, så er alle nu tilbage på kontoret
efter ferien - friske og med ny energi. hi-messen venter forude, og vi er allerede i fuld gang med forberedelserne.

Vi har budt en ny kollega velkommen
Hen over sommeren har vi ansat Michael Borup som salgsassistent her i firmaet, og vi glæder os til at
arbejde sammen med ham.
Om sig selv fortæller Michael: ”Jeg kommer fra en stilling hos Guldmann A/S. Jeg har derfra blandt andet
erfaring med montage og brugen af endestop og sensorer. Jeg har også siddet en del i supply afdelingen
og har derfor et bredt kendskab til de ting, der har med indkøb og disponering af varer at gøre. Jeg ser
frem til at sidde i den anden ende af røret og kunne betjene vores kunder og tage imod deres ordrer. ”

John har løbet hele vejen
Bernstein A/S har nu været på det danske marked i 20 år! John har løbet med lige fra starten, og der
er stadig fuld fart på ham. Senest i den netop overståede DHL-stafet, der er en fast tilbagevendende
tradition her i firmaet. John løb på en god tid og med stort engagement, der også kendetegner den
person, som vi og kunderne møder hver dag hos Bernstein. Alle ansatte og deres familier mødte glade op
til et hyggeligt event i Mindeparken i Aarhus. Vi mener, at sådan et arrangement styrker sammenholdet
og derved kommer alle jer kunder til gode.

Direktørens hjørne
Velkommen tilbage efter en velfortjent sommerferie. Vi har haft et utroligt travlt forår og sommer på
mange måder. Vi har sagt farvel til kollegaer og budt nye velkommen. Det har til tider føltes som et langt
sejt træk at få medarbejderkabalen til at gå op. Forandringer er en naturlig del af livet – også fagligt. Når
man, som vi, byder dem velkomne med åbent sind, opstår der ofte nye muligheder og løsninger til gavn
såvel internt i virksomheden som eksternt.
hi-messen står for døren, og vi ser frem til at præsentere vores produktnyheder, som har opnået hi-marks
klassificering, der gives til de mest innovative nyheder. Vi er stolte af at kunne præsentere hele 5
produkter, der har opnået hi-marks status. Et af dem er et nyt lille IF endestop, der har opnået
, til
sikkerhedsapplikationer med fastmonteret kabel, som anvendes på steder med begrænset plads. Kom
forbi vores stand i Hal G og se alle vores produkter.
Vi glæder os til at hilse på dig.
Tak fordi du læste med.
Du er altid velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen på jpb@bernstein.dk med ris, ros eller
kommentarer til vores nyhedsbrev.

