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Vi har vokseværk 
Vi har iværksat en vækstplan, der betyder at vores organisation vokser og at vi samtidig får flere varer på 
hylderne. Vi har netop fået forstærkning - såvel på kontoret som på landevejen. To nye ansættelser er det 
blevet til. Det gør bl.a. at vi kan blive endnu mere synlige på Sjælland - Vi er ikke i tvivl om, at ansættelsen af 
yderligere en sælger samt et bredere sortiment vil komme alle vore kunder til gavn. 

Bernstein stiller skarpt på:
Fozmula sensorer/ svømmeafbrydere
Som led i vores ambition om at øge produktsortimentet introducerer vi nu produkter fra Fozmula.
 
Fozmula er et engelskejet firma, der siden 1977 har designet, produceret og solgt sensorer og niveaumålere til udstyr, 
som kræver måling og overvågning af væske, temperatur og tryk.
 
Produktsortimentet omfatter et bredt udvalg af analoge og digitale niveaumålere og kontakter til brug i olie- eller 
vandtanke, kølevæskebeholdere samt bundkar. Med udgangspunkt i kundespecifikke ønsker, såsom materialevalg, 
længde, kontakttype og antal kontakter, specialfremstilles svømmeafbrydere af høj kvalitet.
 
Desuden har Fozmula et omfattende produktprogram af temperatursensorer og switche i mange størrelser, 
temperaturspænd, gevindstørrelser og tilslutningsmuligheder.
 
Fozmula er både ISO9001 og ISO14001 certificerede.

Ønsker du yderligere information sidder John Drachmann klar ved telefonen, tlf. 3841 3403, parat til at besvare 
spørgsmål.

Direktørens hjørne: Vi har rygende travlt
Det er sjældent at vi har tid til at kede os her i Risskov. Heldigvis. Der er hele tiden nye tiltag under opsamling, medar-
bejderkabaler, der skal gå op, kunder i røret og ordrer, der skal ekspederes ud fra matriklen. Og det fortsætter heldig-
vis, er vores klare overbevisning og forhåbning. Vi har selvfølgelig også iværksat en plan, der skal sikre netop det. Én 
af fokuspunkterne deri, er, at vi skal blive mere synlige på Sjælland. Vi har nemlig længe set et uudnyttet potentiale i 
denne del af landet. Derfor har vi ansat Jørgen V. Poulsen til at varetage rådgivning og teknisk salg til eksisterende og 
nye kunder på Sjælland.

Jørgen kommer fra et lignende job og har derfor stor erfaring inden for branchen.
Desuden har vi budt velkommen til Morten Prang, som varetager vores lager i Risskov.
Vi ser frem til at samarbejde med vores nye kolleger og er overbeviste om at en styrkelse af vores team også vil 
komme alle vores kunder til gavn.
Tak fordi, I fortsat viser os tillid og gør væksten mulig. I er altid velkomne til at kontakte Jens Peter Bendixen på jpb@
bernstein.dk med ris, ros eller kommentarer.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, 
kan du framelde dig her.

Vi vokser!
… Vores nyeste medarbejderkabaler er netop gået op. Det glæder os at byde velkommen til de to nyeste medlemmer i Bernsteinfamilien, Morten 
og Jørgen, der skal arbejde med hhv. lager og salg i vores organisation. De præsenterer sig selv således:
 
Morten: Som nyansat medarbejder hos Bernstein A/S ser jeg frem til masser af udfordringer i et behageligt arbejdsklima med gode kolleger, hvor vi 
sammen kan udvikle os endnu mere i fremtiden til gavn for vores kunder.
 
Jørgen supplerer: Jeg startede i branchen i 1985. Salg, service og rådgivning har været omdrejningspunktet i mine jobs, hvad enten det har været 
som ekstern eller intern salgsingeniør.
Mine mange års erfaring med lignende produkter gør, at jeg hurtigt kan bidrage med de nødvendige løsninger. For mig er det vigtigt at kunden 
oplever, at de har fået den rigtige vejledning til at træffe en beslutning om sit køb. Jeg betragter mig selv som en erfaren salgsingeniør med høj 
troværdighed. Og jeg glæder mig til at servicere Bernsteins kunder.
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