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Vi ønsker alle vores samarbejdspartnere en god sommer

Hvis man kigger ud af vinduerne i Risskov, er det nogle dage meget svært at tro på, at vi er i juni måned, men kalenderen lyver ikke.
Sommeren står faktisk for døren. Hér på kontoret er vi så småt begyndt at drømme om tørvejr, + 25 grader, feriehygge og måske
endda en strandtur med familien. Derfor vil vi gerne ønske alle samarbejdspartnere og forretningsforbindelser en dejlig sommer,
hvorend I måtte opsøge feriestemning og solskin. Vi håber, at I vil nyde ferien og vende stærkt tilbage i august.

Vi siger farvel til en skattet medarbejder ...

Vi er meget glade for vores medarbejderstab, der tilsammen udgør et stærkt team. Nogle har været
ansat lige siden Bernstein A/S blev etableret i Danmark i 1995, mens andre er kommet til indenfor
de sidste år.
Jens Poulsen, vores Produktchef, er en af dem, der har været med helt fra starten. Jens’ store
erfaring, ekspertise samt gemytlige væsen har såvel kunder som kollegaer i Bernstein nydt stor
gavn af. Nu har Jens imidlertid besluttet, at tiden er kommet til at sige farvel og gå på en velfortjent
pension. Vi ønsker Jens alt godt fremover og håber, at han vil nyde sit otium. Samtidig vil vi gerne
sig Jens tak for den store indsats, han har ydet hos os, og for at være en rigtig god kollega!

... Og samtidig byder vi en ny kollega velkommen

Midt i maj ansatte vi Frans Winther som ny salgsingeniør. Frans har mange års erfaring inden for
rådgivning og salg til industrien, og han er allerede gået i gang med at servicere vores kunder.
”Udviklingen inden for el-branchen går stærk, og det ønsker jeg at være en del af. Jeg ser frem til
de udfordringer, der er forbundet med mit nye job i Bernstein, og jeg glæder mig til at skabe nye
relationer og pleje eksisterende i branchen,” forklarer Frans.

Direktørens hjørne

Sommerferien står for døren, og vanen tro holder vi åbent i hele ferieperioden, klar til at servicere
vores kunder.
Fortsat fremgang for forretningen
Regnskabet for 2014 er nu underskrevet af bestyrelsen, og vi er godt i gang med 2015, som viser
fortsat fremgang på alle punkter – inkl. i kundeporteføljen. Stort set alting er lykkedes for os, hvilket
vi tilskriver vores fantastiske medarbejderstab, der altid er troværdig og nærværende. Vi hviler ikke
på laurbærerne, men forsøger hele tiden at kunne yde en bedre og mere helstøbt service til såvel
nye som eksisterende kunder ved at tilpasse os deres skiftende behov. Vores succes kan også
mærkes internt i vores internationale koncern, hvor vores fremgang gennem flere år nu har gjort os
så ”store”, at vi bliver lyttet til og taget med på råd i forhold til den fremadrettede vækststrategi.
Vi ses på HI [15]
Forude venter HI-messen i september, og vi er allerede i gang med forberedelserne dertil. Som
tidligere vil vi være at finde i Hal G i Herning. Hos Bernstein håber vi, at vores tilstedeværelse dér, vil
give os lejlighed til at møde mange eksisterende samt kommende samarbejdspartnere og kunder.
Tak fordi du læste med
Efter ferien er vi tilbage i din inbox med flere fortællinger fra vores verden. I mellemtiden er du altid
velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen på jpb@bernstein.dk med ris, ros eller kommentarer
til vores nyhedsbrev.

