Greve 5. februar 2019

BKH Gruppen fastholder ambitiøse mål og styrker ledelsen
Entreprenørselskabet BKH Gruppen i Greve, der i dag er en markant aktør på det Storkøbenhavnske og
Sjællandske marked, ansætter Jesper Nordby som ny administrerende direktør pr. 5. februar 2019.
Jesper Nordby har mange års ledelseserfaring fra bygge- og anlægsbranchen
Jesper Nordby har mange års ledelseserfaring og branchekendskab fra bygge- og anlægsbranchen, hvor han
tidligere var koncerndirektør i MT Højgaard og administrerende direktør i Aarsleff Bygg och Anläggnings AB
i Malmø, Sverige, som Jesper Nordby også var med til at etablere på det svenske marked.
Øget vækst og nye mål medførte et naturligt behov for flere ledelsesmæssige kompetencer
Siden gennemførelsen af den nye koncernstruktur i 2011 har BKH Gruppen arbejdet strategisk, intenst og
målrettet på at videreudvikle og udnytte synergierne mellem de enkelte forretningsområder for at få en
virksomhed, der i dag også varetager selv store anlægs- og byggeopgaver.
Ledelsen i BKH Gruppen traf senere hen en ny vigtig, strategisk beslutning om at tilføre BKH Gruppen
yderligere ledelsesmæssige ressourcer, der skulle have erfaring fra større virksomhedsorganisationer og
som dermed kunne bidrage til at videreudvikle og lede BKH Gruppen trygt, sikkert og lønsomt ind i
fremtiden. Ansættelsen af Jesper Nordby skal derfor ses som en naturlig videreførelse af BKH Gruppens
forretningsstrategi og målsætning.
Ny adm. direktør skal være med til at konsolidere BKH Gruppens markedsposition
Jesper Nordbys primære arbejdsopgaver som administrerende direktør bliver derfor at sikre kontinuitet og
stabilitet i BKH Gruppen og tage del i den fremtidige forretningsudvikling, der er nødvendig, for at opnå en
markedsmæssig placering, som er i overensstemmelse med den vedtagne forretningsplan for vækst og
indtjening.
Indehaver Jakob K. Hansen får ny rolle i BKH Gruppen
De ledelsesmæssige ændringer i direktionen i BKH Gruppen betyder, at indehaver og tidligere adm.
direktør, Jakob K. Hansen, fortsætter som medlem af BKH Gruppens bestyrelse og fremadrettet vil fokusere
på at være med til at udvikle nye forretningsmuligheder sammen med virksomhedens øvrige direktion og
bestyrelse.
For yderligere kontakt: Intern pressekoordinator Line Storm Andersen, tlf.: 3062 4499, e-mail: lsa@bkh.dk
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