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Erhverv - 24. august 2017 kl. 06:00
Af Else Damsgaard
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Topnavn
baner vej
for nyt
dansk

vindeventyr
I vindmøllebranchen er
Anders Søe-Jensen, ny CEO i
Bladena, en af de tunge
drenge. På cv'et figurerer de

helt store brands som Vestas, General Electric og Alstom. Med den
baggrund skal han nu som CEO stå i spidsen for at få vingeprodukterne i
den visionære teknologivirksomhed Bladena til at snurre endnu
hurtigere rundt.

Hidtil har virksomheden fokuseret på at sælge sine patenterede
løsninger, der giver vindmøllevingerne ekstra styrke, til eftermarkedet,

det vil sige til allerede etablerede vindmøller, der er slidte eller har fået
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Investorer og kolleger betegner Anders Søe-
Jensen som særdeles målrettet, og han har
gennemslagskraften til at være det. Foto: Jørgen
Chr. Jørgensen
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det vil sige til allerede etablerede vindmøller, der er slidte eller har fået
skader på vingerne. Men med en helt ny strategi og Anders Søe-Jensen
ombord, vil Roskilde-virksomheden nu ud til hele værdikæden.

- Vi har nogle stærke løsninger og patenter, som vi nu også tilbyder
vindmøllefabrikanterne. Produkterne kan dels implementeres i de møller,
de allerede producerer, men de kan også tænkes ind i nydesign, så vi vil
være med til at designe fremtidens vindmøller, siger Anders Søe-Jensen,
der også skal føre Bladena videre i næste fase.

- Vi skal gå fra at være et udviklingsselskab til, at vi næste år bliver
selvbærende. Vi skal være større, end vi er i dag. Vi er i et gearskift, hvor
vi bliver mindre ingeniør-betonede og mere salgsmindede, siger Anders
Søe-Jensen, der har sammenlagt 17 års erfaring fra vindmøllebranchen.
Læs hele artiklen i ErhvervsAvisen Sjælland gratis på http://www.e-
pages.dk/erhvervsjaelland/287/
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VIS MERE

Ulykkelig chauffør erkender bus-drab Manchester United begynder ligacup-
forsvar mod Burton

http://sn.dk/Koege/Ulykkelig-chauffoer-erkender-bus-drab/artikel/677882
http://sn.dk/Sport/Manchester-United-begynder-ligacup-forsvar-mod-Burton/artikel/678155

