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START DIN KARRIERE HER
Har du interesse i en international virksomhed i vækst?  Vil du gerne have en hverdag med faglige 
udfordringer og dygtige kolleger, og sætter du en ære i at være med til at udvikle løsninger, som kan 
bruges worldwide? Brænder du for at bruge dine evner til at gennemføre vores ambitiøse vækststrategi?

Vi glæder os til at møde dig – eventuelt kommende medarbejder hos Brüel Systems A/S

Virksomheden
Brüel Systems A/S er blandt Europas førende pro-
ducenter af miljøvenlige, fuldautomatiske anlæg til 
håndtering, vask og tørring af genbrugsemballage 
til levnedsmiddelindustrien, fortrinsvis i Europa og 
Nordamerika. 

Vi har en stærk markedsposition og er klar til at indfri 
vores potentiale til yderligere vækst. Vi er stolte af at 
være en 100 % nordjysk-ejet virksomhed, hvor ejeran-
delene udgøres af hhv. en mindre nordjysk ejerkreds 
og medarbejderandele. P.t. beskæftiger vi knap 100 
medarbejdere i Hjørring. I de senere år har vi været 
inde i en meget positiv og kontrolleret vækstfase med 
to-cifrede vækstrater på omsætning og indtjening.

Vi har et stærkt og konkurrenceorienteret værdisæt – 
altid med kunden i centrum. Vi tror på, at vi skal træk-
ke i samme retning, at vi tager ansvar for den fælles 
indsats, at vi udviser høj loyalitet, professionalisme 
og frem for alt fokuserer på en ordentlig og troværdig 
dialog med kunderne. Dette er nøglen til vores succes 
og den stærke virksomhedskultur, vi har opbygget – 
med medarbejderne som den stærkeste og vigtigste 
ressource.

Læs mere på www.bruelsystems.com om vores 
forretningsområder, kunder, produkter og den indsats, 
vores medarbejdere yder.

Vores fokusområder

• På kunden

• Hurtige leveringstider

• Omstillingsparathed

• Kvalitet og sparring

MITECHLASERSKÆRING
APS

MORTEN BERTELSEN

23 83 95 14
IB CHRISTENSEN 

50 73 82 55Mitech.dk



Vi udvikler, fremstiller og servicerer systemer 
til automatisk rengøring og håndtering af  
genanvendelige emballagebeholdere til føde
vareindustrien og beslægtede industrier.  
Vores fokus er på innovative løsninger, der er 
ressourceeffektive, effektive og driftssikre.

Vores vision 
Vi tilstræber at være det førende mærke og første valg inden  
for vaske- og håndteringssystemer til genanvendelige emballa-
gebeholdere over hele verden. At holde forretningsetik på høje-
ste niveau mod medarbejdere, forretningsforbindelser og miljø.

Vores prioriteter
Brüel Systems, løsninger er designet med maksimal fokus  
på erhvervsmæssig sundhed og ressourceeffektivitet –  
energi, vand og rengøringsmiddel.

Kongskilde Industries A/S
Tel. +45 33 68 37 00 
sales-industry-km@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com/Industry

Kongskilde’s high-efficiency blower equipment:
• High-pressure blowers
• Low-pressure blowers
• Complete silenced blower units with controls
• Single parts for blowers



Værdier
Bæredygtighed: Brüel Systems driver sin forretning 
på en ansvarlig og etisk bæredygtig måde. Vi laver 
produkter og løsninger, der skaber værdi for vores 
kunder, og som bidrager til at reducere forbruget af 
naturressourcer. Vi tager os af vores medarbejdere  
og udviser et socialt ansvar.

Troværdighed: I Brüel Systems gør vi, hvad vi siger. 
Vores kommunikation er åben og ærlig internt i virk-
somheden og i forhold til omverdenen. Vi har fokus 
på facts – også når det ikke er behageligt.

Mennesker: I Brüel Systems er vores medarbejdere 
det vigtigste aktiv. Alle i Brüel Systems er engagerede 

og har potentiale. Alle har mulighed for at få indflydel-
se. Alle skal føle sig respekterede, værdsatte og være 
indstillede på at tage ansvar.

Partnerskab: Brüel Systems skaber værdi gennem 
tætte relationer med kunder, leverandører og andre 
interessenter. Vi er en global virksomhed. Vi tror på, 
at seriøse partnerskaber kan fremme udviklingen og 
væksten.

Ambitiøs: I Brüel Systems holder vi aldrig op med at 
udfordre os selv og gennem forandringer skabe bedre 
løsninger/forretning. Vi sætter en ære i at levere en 
meget høj kvalitet i alt, hvad vi foretager os. 

-



Den gode medarbejderadfærd 
sætter et positivt aftryk på hele 
organisationen. For os er god 
medarbejderadfærd, at:

Vise dine evner
Du viser interesse og engagement for dine 
arbejdsopgaver og for helheden i Brüel 
 Systems. Du er aktiv i den daglige påvirkning 
og indsats for at opnå gode resultater.

Demonstrere din vilje
Du demonstrerer din vilje ved at tage egne 
initiativer til, hvad der skal udføres. Dine ind-
satser bliver til resultater via dit engagement 
og via løbende at udfordre det bestående.

Bevilge dig selv et ansvar
Du påtager dig et ansvar, for at arbejdet bliver 
udført. Din ansvarsfølelse for virksomhe-
dens udvikling kommer til udtryk, når du på 
egen hånd arbejder for at opnå de opstillede 
mål samt løbende forbedrer det bestående. 

Ansvar er ikke kun noget, der gives. Det er 
noget, du skal påtage dig af egen interesse 
for sagen.

Tage mod til dig  
og bruge dit talent
Søg og foreslå selv indsatsområder og mål. 
Vær initiativtager til at få arbejdet til at glide. 
Bed om møde med din leder for at få afklaret, 
om indsatsen er ok, og få drøftet eventuelle 
ændringer med det mål at opnå et endnu 
bedre resultat, større afveksling i din hverdag 
og dermed større tilfredsstillelse med din 
hverdag. 

Stille krav til din leder
Din leder stiller krav og har forventninger til 
dig. Krav og forventninger gælder begge veje. 

Være en god kollega
Du er aktiv i at få samarbejdet med dine kol-
leger til at fungere. Du hjælper der, hvor der er 
behov, og du kommunikerer med respekt og 
værdighed. 

Hos KB Metal ApS fremstiller vi automatdrejede emner i 
præcisionsudførelse. Det kan være enkle såvel som kom-
plekse produkter i både store og små produktionsserier. 
Vi er kort sagt ordreproducerende inden for CNC-fræsning 
og CNC-drejning.

Hos KB Metal ApS er kvalitet et naturligt omdrejnings-
punkt i vores daglige arbejde med fremstilling af auto-
matdrejede emner. Vi sætter en ære i at aflevere et færdigt 
stykke arbejde til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet. 
Alt vores arbejde bliver undersøgt med vores eget kvali-
tetssikringssystem, der er tilpasset de enkelte processer. 
Vi hjælper også gerne iværksættere med tegninger såvel 
som prøveemner.

Energivej 9 · 9300 Sæby
Telefon: 98 86 40 66

kb@kbmetal.dk 

www.kbmetal.dk



BRÜEL SYSTEMS I FREMTIDEN
Brüel Systems er en dynamisk og omstillingsparat virksomhed, hvor vi arbejder målrettet på at indfri 
de strategier, der skal sikre os fortsat succes på det danske og internationale marked. Vi har en mål-
sætning om, at vi også i fremtiden er førende i branchen – både nationalt og internationalt.

Vores overordnede mål
I 2021 opererer vi globalt i hele Europa, Nordamerika, Fjernøsten og Australien. 90 % af alle 
komponenter købes hos underleverandører, og vi har minimum dual sourcing på alt. Der investeres 
hvert år i medarbejderudvikling.

Vores overordnede strategi
Vi er en global leverandør og afsætter produkter/
ydelser via egne Key Account sælgere og agen-
ter/distributører. Vi har et komplet og optimeret 
produktprogram og tilfører løbende nye produkter 
og varianter. Alle produkter er bygget op om en 
produktkonfigurator, men vi kan altid lave kundetil-
passede specialløsninger. 

Produktionen er bygget op om et stort og solidt 
netværk af leverandører, og alt kommunikation 
foregår online via et velfungerende ERP-system. 
Brüel Systems bygger på LEAN-tankegangen, og er 
procesorganiseret med en kundeorienteret kultur. 
Ledelsesværdierne tager udgangspunkt i et Y- 
menneskesyn i forhold til medarbejderne.

• Ventilatorer i plast
• Ventilationsrør og fittings i 

plast
• Ventilationsrør og fittings i 

plast til nedlægning
• Trykrør og fittings i plast
• Varmevekslere i plast
• Afskærmninger i plast
• Vaske og bordplader i plast
• Montageopgaver i plast

Ejnar A. Wilson A/S
Øster Kringelvej 13
8250 Egå
Tel.: +45 8622 2500 
www.ea-wilson.dk
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DEN GODE ANSÆTTELSESPROCES
Vi går målrettet efter at ansætte ambitiøse medarbejdere med de rette kompetencer og med 
udviklingspotentiale. Derfor har vi også udarbejdet en seriøs og langsigtet rekrutteringspro-
cedure, der skal sikre, at de rette kandidater bliver ansat. Dette kommer både dig og os til 
gode, da vi kan undgå fejlansættelser, hvor forventningerne ikke stemmer overens.

Selve ansættelsesprocessen af såvel interne 
som eksterne kandidater kører efter en fast 
forankret og struktureret model: 

Vi gennemgår grundigt alle indkomne ansøgnin-
ger. Eksterne og interne vurderes på lige fod. 

Er du kommet til samtale, gennemføres interview nor-
malvis af en HR-medarbejder. Kandidater, der efter 1. 
interview vurderes som relevante, gennemfører DiSC-
profil, og tilbagemelding herpå gives ved 2. interview.

Vi har altid et 2. interview, som gennemføres af HR-med-
arbejder samt ansættende chef; evt. endnu en BS-med-
arbejder afhængig af stilling. Såfremt 2. interview falder 
ud til din fordel, indhentes referencer hos de to-tre se-
neste arbejdsgivere (alt efter anciennitet i stillingerne). 

Såfremt interview, profil og referencer falder 
ud til din fordel, gennemføres der et sidste in-
terview, der munder ud i en konkret aftale om 
ansættelse af den foretrukne kandidat. 

Du vil blive grundigt introduceret til virksomheden,  
kollegaer og arbejdsopgaver via et strukture-
ret onboardingsforløb. Vi glæder os alle til at 
byde dig velkommen til Brüel Systems.

REGELSÆT FOR MEDARBEJDERE
For at bevare dynamikken og høj faglighed i alt, hvad 
vi gør, har vi nedsat et regelsæt, der gælder for alle 
medarbejdere i Brüel Systems:

• Kundefokus i alle handlinger

• Medarbejderne er det vigtigste aktiv, som 
tager ansvar og arbejder som et hold

• Vi udfordrer os selv og forandrer os løbende

• Høj kvalitet i alle handlinger

• Vi arbejder for seriøse partnerskaber

DiSC
Vi anvender DiSC-profil, som er med til at sikre det 
rette match i forhold til både arbejdsopgaver og de 
kollegaer, du kommer til at arbejde tæt sammen med. 



Brüel Systems A/S 

W. Brüels Vej 11 
9800 Hjørring

T. +45 9892 0011 
info@bruelsystems.com

www.bruelsystems.com
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Leaders in automa�c mul�format lines for packing, palle�zing and handling

Sales department Scandinavia Tavil Indebe S.A.U.
Uffe Tranholm Nielsen · +45 29218547 · utn@tavil.net · www.tavil.com

DIN ØKONOMI VIL ELSKE 
DEN NYE FIRMABIL

Individuelle løsninger 
Stor fleksibilitet 

Konkurrencedygtige priser

Ring på +45 7213 2000


