PROBLEMLØSNING OG
RÅDGIVNING I ÉT
Gennem flere år havde Steeltec
sin egen tekniske afdeling, hvor
et team af elektrikere håndterede
den daglige drift. Da afdelingen blev
nedlagt, valgte Steeltec i stedet at
lægge opgaverne hos en ekstern
samarbejdspartner: Nordelektro.

“DE HAR DEN RETTE TEKNISKE
FORSTÅELSE OG TILBYDER EN
BRED VIFTE AF KOMPETENCER”
NIELS HAUGAARD LARSEN,
produktionschef hos Steeltec
En medspiller i hverdagen

Samarbejdsaftalen med Nordelektro betyder både
håndtering af større komplekse opgaver og udrykning i
forbindelse med periodiske fejl. Fx har Nordelektros team
hjulpet med at mindske produktionsarealet fra tre haller
til to. En opgave, der skulle løses hurtigt og gnidningsfrit,
så produktionen havde mindst mulig nedetid.
Som noget nyt er Nordelektro også ved at levere en ny
løsning til hallens belysning. Niels Haugaard Larsen
fortæller: “Ud over at løse de faste opgaver er de gode til at
komme med nye forslag på konkrete udfordringer - bl.a. til en
ny intelligent belysning i hallen. Den rådgivning er vigtig for
mig - og sparer mig for masser af tid med at ringe rundt til
forskellige leverandører.”

Stærke fordele

“Vores sidste elektriker havde været hos os i 40 år og
kendte vores udstyr ud og ind. Så det var lidt af en arv,
der skulle løftes. Vi har store og komplekse maskiner og
installationer, som man ikke bare lige bliver dus med. Efter en
indkøringsfase med Nordelektro har vi dog fået et rigtig godt
samarbejde.” Sådan lyder det fra Niels Haugaard Larsen,
produktionschef hos Steeltec.

Steeltec har et fast team hos Nordelektro, som kender
udstyret og virksomheden. “De er meget fleksible og rykker
hurtigt ud, når vi har behov for det. Både dag og aften.
Samtidig sørger de for at sende den rigtige mand til opgaven,
så vi ikke skal bruge unødvendig tid på at forklare. For os
er bredden af deres viden også afgørende. De har den rette
tekniske forståelse og tilbyder en bred vifte af kompetencer,”
forklarer Niels Haugaard Larsen. I det daglige er det dog
primært kompetencer inden for el og maskinteknik, som
Steeltec trækker på.

Et økonomisk plus

Tidligere havde Steeltec udgifter til en teknisk afdeling uanset om der var opgaver eller ej. Niels Haugaard Larsen
konkluderer: “For os er det en stor fordel, at vi nu kun trækker
på ekstern hjælp, når vi har et konkret behov. Det sparer os
selvfølgelig for en del udgifter i det daglige.”

