Nyhedsbrev
Nye Logoer

Sommer 2020

I forbindelse med indlemmelsen i Linka Group, har vi
haft et hold grafikere til at kigge på logoerne, det er der
kommet nogle fine forslag ud af som for fremtiden vil
være at finde sammen med Weiss logoet.

Hilsen fra Weiss Adm. Direktør
Kære kunder og samarbejdspartnere

HUSK

Perioden fra slutningen af 2019 til sommerferien 2020
har på flere fronter været en begivenhedsrig og hektisk
periode for Weiss

Weiss holder ikke ferie !
Du kan altid få fat i os. Indenfor
kontortid på vores hovednummer og udenfor kontortid på
vores vagttelefon.

Den 20. december blev Weiss som bekendt opkøbt af
Linka Energy og undertegnede indtrådte i ejerkredsen af
Linka. Dermed blev Weiss en del af Linka Group, som
sammen med Linka og Jernforsen i Sverige, udgør en
kompetent samarbejdspartner til kundesegmentet, Biomasse og WtE

Go Sommer

Vi er for nuværende i integreringsfasen hvor de tværorganisatoriske kompetencer og synergier skal implementeres i de 3 organisationer.
Vi har, som det kan læses andetsteds, også ansat en
servicesælger som en del af den nye strategi og han er
startet i fuld galop, med en del kundebesøg allerede
eksekveret
Så ramte covid-19 hele verden og Danmark blev lukket
ned i marts måned og der har bestemt været udfordringer i den forbindelse. Weiss er dog gået rimelig ramt
forbi og har kunnet servicere vores kunder i næsten fuldt
omfang.

Her op til sommerferien og de 3 efterfølgende måneder
er der fuldt tryk på opgaver hos kunderne i både ind-og
udland og vi er virkelig glade for alle de trofaste og gode
kunder vi har.
Jeg ønsker alle kunder og samarbejdspartnere den
skønneste sommer, med fokus på at få kvalitetstid med
familie og gode venner.
Venlig hilsen Kenneth Iversen

Keld Adzersen

Mikael Larsen Caspar Rasmussen

Nyansættelser i Weiss ApS.
I det nye år har vi kunnet byde velkommen til flere nye
medarbejdere. I februar ansatte vi Keld Adzersen som
skal beskæftige sig med projekt support. I maj kom
vores nye konstruktør Mikael Larsen til. Han vil primært
være at finde på kontoret i Hadsund hvor han skal
beskæftige sig med projektering, intern salg og kundesupport. Og her i Juni fik vi ansat Caspar Rasmussen.
Caspar er vores nye Sales Manager som kommer til at
arbejde tværorganisatorisk i Linka Group.
Vi er rigtig glade for at kunne byde alle 3 velkommen.
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