Erhvervschef med stort lokalt kendskab
52-årige Carsten Steffensen tiltræder 3. april som ny erhvervschef i Hedensted Kommune
I et stort felt med mange kvalificerede ansøgere har Hedensted Kommune ansat 52-årige Carsten Steffensen som ny erhvervschef.
Den nye erhvervschef er oprindelig uddannet værktøjsmager og uddannede sig senere til produktionsingeniør. I en 10-års periode fra 20072017 var han ansat hos Heco International A/S i Hedensted, hvor han
startede som salgschef med ansvaret for virksomhedens nøglekunder i
ind- og udland.
I 2009 blev han udnævnt til adm. direktør med ansvar for salg, produktion og alle andre ledelsesmæssige opgaver i den danske del af virksomheden. Samtidig kørte han et tæt parløb med den lokale kinesiske
direktør omkring udvikling af salg og produktionen i Kina.
Samme år stod han i spidsen for et vellykket turn-around i samarbejde
med Væksthus Midtjylland og Hedensted Erhverv. Virksomheden blev
herefter solgt til en kapitalfond, som i 2016 besluttede at øge integrationen, hvorfor de ledelsesmæssige opgaver blev samlet i Allerød. I den
forbindelse blev Carsten Steffensen fritstillet.
Siden da har han arbejdet som regional sales manager hos Carl Zeiss
A/S i Birkerød.
Carsten Steffensen ser frem til arbejdet med at knytte virksomhederne
og kommunen tættere sammen og til at være midtpunkt i spændingsfeltet mellem kommunens virksomheder, de erhvervspolitiske institutioner og kommunens politikere. Han ser det ligeledes som et fokuspunkt
at være med til at videreudvikle den kommunale Krydsservice, som sikrer virksomhederne en både hurtig og effektiv sagsbehandling.
”Det er en spændende udfordring at være med til at tiltrække virksomheder og skabe grundlag for produktion og arbejdspladser i Hedensted
Kommune, som jeg kender særdeles godt fra min tid hos Heco International A/S. Jeg vil også have fokus på at udvide kendskabet til fremtidens teknologier og produktionsformer og håber i det hele taget, at min
erfaring og faglige ballast kan komme andre til glæde og gavn,” siger
Carsten Steffensen, der tiltræder 3. april.
For mere information:
Carsten Steffensen, tlf.: 4084 0426
Mette Vildbrad, sekretariatschef Hedensted Kommune, tlf.: 2466 7152
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