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og yder en 100 procent engageret ind-
sats”, siger Christian Larsen.

Den spæde start til Glaseksperten, med 
snart 200 medarbejdere, var en glar-
mester- og indramningsbutik i Skole-
gade i Hjørring, som Christian Larsen 
startede i 1990.

Det første store spring for den ud-
dannede tømrer kom i 1996, da han 
overtog sin svigerfars virksomhed, 
BRC Glas, med en halv snes ansatte på 
Vandværksvej. Produktet var termoru-
der, og virksomheden ekspanderede 
støt via investering i moderne produk-
tionsudstyr, stadig effektivisering samt 

Hvordan kan Glaseksperten skære sig 
gennem finanskrisen og den nuværen-
de lavvækstperiode med en konstant 
årlig vækstrate på 15 til 20 procent?

Det spørgsmål besvarer hovedaktio-
nær og adm. direktør Christian Larsen 
uden betænkningstid. ”Det skyldes vo-
res engagerede medarbejdere”.

Uddybende fortsætter han: ”Vi kon-
kurrerer på kvalitet, leveringstid og 
omstillingsparathed. Vores kunder kan 
altid stole på, at de, selv med kort frist, 
får den rigtige vare til den aftalte tid. 
Og det kan kun lade sig gøre, fordi alle 
ansatte her i virksomheden er loyale 
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tilkøb af en vinduesfabrik, som blev 
flyttet til Hjørring.

I 2005 blev det nuværende domicil på 
Sprogøvej indviet. Allerede to år efter 
blev de 4000 kvm forøget med 4500 
kvm. I 2012 købte Glaseksperten en fa-
brik for specialglas i Silkeborg. I 2014 
blev det tidligere Arla-mejeri i Hjørring 
købt, og produktionen af vinduer og 
døre blev flyttet hertil. I år udvides med 
yderligere 2000 kvm på Sprogøvej.

Tempoet er højt, men Christian Larsen 
følger en klar strategi: ”Hvis man ikke 
investerer, så bliver man kørt over”.
Allerhelst taler Christian Larsen imid-

Adm. direktør Christian Larsen i produktionen.

lertid om Glasekspertens medarbej-
derpolitik.

”Vi ansætter gerne unge knægte, som 
ikke rigtig kan finde ud af at gå i skole.
Her hos os får de tillid og ansvar fra dag 
1. De øvrige medarbejdere får hurtigt 
overbevist dem om, at hvis de kommer 
for sent, eller hvis de ikke passer deres 
opgave på fabrikken, så går det ud over 
hele produktionen. Og det har en fan-
tastisk opdragende effekt. De føler sig 
hurtigt som værdsatte og værdifulde 
medarbejdere, og det er godt for både 
medarbejderne og virksomheden”.

”Og så er vi i øvrigt ligeglade med, hvor 
medarbejderne kommer fra. Bare de 
kan tale engelsk”.

De ansatte i produktionen er primært 
ufaglærte og oplæres på arbejdsplad-
sen. Glaseksperten har ingen proble-
mer med at finde medarbejdere til den 
stadige udvidelse af arbejdsstyrken. 
”Vi får ansøgninger hver dag – de fle-
ste via de ansattes netværk.”

Placeringen i Hjørring er ingen hæm-
sko. Tværtimod, siger Christian Larsen.
”Flere er ved at få øjnene op for, at det 
er en fordel for produktionsvirksom-
heder at være placeret i det såkaldte 
udkants Danmark. Ikke mindst her i 
Nordjylland, hvor arbejdskraften er 
både stabil og loyal. Det er i hvert fald 
vores erfaring”.

ENGAGEREDE 
MEDARBEJDERE ER 
ÅRSAG TIL KONSTANT 
VÆKST DOBBELT 

BEGRUNDELSE FOR 
AT GIVE PRISEN TIL 
GLASEKSPERTEN

Glaseksperten har fået 
Erhverv Hjørrings Initiativpris 
2016. En enig bestyrelse har 
peget på Glaseksperten med 
følgende dobbelte begrun-
delse:

1. Den flotte virksomhedsud-
vikling over 25 år med gode 
resultater, fokus på innovati-
on, produktudvikling og nye 
markeder.

2. Stort engagement i at 
ansætte unge, der har haft 
svært ved at finde plads på 
arbejdsmarkedet, og integrere 
dem i virksomheden. Et godt 
eksempel til efterlevelse i en 
tid, hvor det handler om at få 
flere ind på arbejdsmarkedet.
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