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Vi er glade for at kunne meddele, at vi pr. 16. marts 2015 har ansat Claus Bjørn i en nyoprettet stilling
som salgsdirektør hos Beck & Jørgensen A/S.
Claus Bjørn har mere end 30 års erfaring inden for malerfaget og med salg af maling til malermestre og
private. Claus Bjørn er fjerde generation i firmaet Worning A/S, der var en dominerende udbyder af maling
i Nordjylland indtil 1996, hvor Claus Bjørn solgte firmaet til Flügger A/S. Hvad der skulle have været 2 års
ansættelse, blev til 18 års ansættelse hos Flügger A/S med ansvar for salget på alle markeder.
Vi er med ansættelsen af Claus Bjørn overbeviste om, at han, qua sin store erfaring og gode ry i branchen,
kan være med til at tilføre Beck & Jørgensen mange gode ideer og tiltag. Og som Claus Bjørn selv udtrykker det, i en virksomhed som er af en størrelse, hvor der er en høj grad af fleksibilitet og evne til at træffe
hurtige beslutninger. Claus Bjørn lægger vægt på Beck & Jørgensens vision om at være i front med hensyn
til at levere miljørigtige malinger af høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Claus Bjørn ser meget
frem til at hilse på vores kunder og på sine nye kolleger, som for manges vedkommende har en meget
lang anciennitet hos os.
Denne omstrukturering af salgsafdelingen hos Beck & Jørgensen betyder, at Claus Bjørn vil få det overordnede ansvar for alle vores salgsaktiviteter, herunder eksport og salg til træindustrien gennem Larcobrandet.
Vi har i dag 12 kundecentre og 7 grossistcentre over hele landet, samt en eksportafdeling med salg flere
steder i Europa. Detailsalget sker gennem 50 forhandlere.
Disse ændringer i salgsafdelingen betyder desværre også, at vi må tage afsked med vores salgschef
Kurt Lykke Seneca samt eksportchef Kent Ringsted.
Vores salgskonsulent René Mørk Sørensen vil overtage stillingen som eksportchef, idet han stadigvæk vil
bevare kontakten til visse nøglekunder i det storkøbenhavnske område i samarbejde med salgskonsulent
Michael Cosmus.
Vi håber meget, at vores kunder og samarbejdspartnere vil tage pænt i mod Claus Bjørn, idet vi ser frem
til et fortsat godt og tillidsfuldt samarbejde.
Undertegnede kan kontaktes for yderligere information.
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