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21. april
Frokostjazz:
Vestre Jazzværk 

22. april
Baskery

26. april
G-Punktet/teatersport 

27. april
Klezmofobia 

28. april
Tue West

29. april
Foredrag
Shamanen Søren Schjerbeck

30. april
Musicalaftener på Pakhuset

2.maj
Stand Up Comedy

5. maj
Edwin McCain og 
Melanie Dekker

2. juni
RUNRIG

James Hill (CN)
Supp.: Elof & Wamberg.
En af verdens mest anerkendte ukulelespillere. En entertainer, 
der bryder grænsen mellem jazz, folkemusik og klassisk.
Entre: medl. GRATIS. Studiekort 70 kr./øvrige 100 kr.
Mad&Musik: 160/165 kr. (Cafe 47/CafeD. 7. Himmel)

Tors. d. 12. april kl. 20      Det Bruunske Pakhus

Søren Kragh-Jacobsen
Mona-Mona-Monas “far” skaber sammen med Torben Wester-
gaard og gruppen Oktober en helt ny stemning.
Entre: Medl. og studiekort 200 kr./øvrige 230 kr.
Mad&Musik: 290/295 kr. (Cafe47/CafeD.7. Himmel)

Fre. d. 13. april kl. 21  Det Bruunske Pakhus

MC Hansen. Supp: SagTe
En anderledes koncertoplevelse med folk-country-blues 
på programmet.
Entre: medl. og studiekort 70 kr./øvrige 100 kr.
Mad&Musik: 160/165 kr.(Cafe 47/CafeD. 7. Himmel)

Lør. d. 14. april kl. 21      Det Bruunske Pakhus

Musicalaftener på Pakhuset
3 studerende fra Det Danske Musicalakademi giver prøver på 
deres kunnen.
Entre: medl. og studiekort 45 kr./øvrige 75 kr.

Man. d. 16. april kl. 20.30      Det Bruunske Pakhus

Classic Rock – et billedforedrag
Oplev den internationalt kendte fotograf Jørgen Angels mere 
end 400 historiske rockfotos, og hør, hvordan han startede som 
rockfotograf – og hvorfor han stoppede.
Entre: 70 kr.

Ons. d. 19. april kl. 20  Det Bruunske Pakhus

Fra de varme Lande
Mød Niclas Knudsen og 3 yderligere virtuoser i et fyrværkeri af balkan, 
klezmer, surf-punk og et strejf af jazz.
Billetten er en kombibillet, der også giver adgang til koncerten med 
Klezmofobia den 27.4. Gem billetten som adgang til begge koncerter.
Entre: medl. og studiekort 100 kr./øvrige 130 kr. 
Mad&Musik 190/195 kr. (Cafe D7. Himmel/Cafe47)

Fre. d. 20. april kl. 21     Det Bruunske Pakhus

MC Einar & Kuntakt
Farverig, grim og skøn! Rapperen MC Einar er tilbage med ny 
sprudlende musik og et jazzorkester i ryggen.
Entre: medl. og studiekort 120 kr./øvrige 150 kr.
Mad&Musik 210/215 kr. (Cafe D. 7. Himmel/Cafe47)

Lør. d. 21. april kl. 21  Det Bruunske Pakhus

Desuden i Februar / Marts:
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– Det hjælper ikke have dygti-
ge ingeniører ansat, hvis mu-
lige kunder ikke kender til de-
res kompetencer. Salg og
markedsføring er derfor vig-
tig i vores branche, hvis man
vil vokse. 

Sådan siger Poul B. Jakob-
sen, direktør og hovedaktio-
nær i Process Engineering,
der har hovedkontor i Frede-
ricia. Firmaet leverer ingeni-
ørrådgivning inden for pro-
cesser og procesanlæg til lev-
nedsmiddelbranchen samt
den farmaceutiske og kemi-
ske industri. Sammen med
sin daværende kompagnon
grundlagde han i 1999 virk-
somheden, som igennem si-
ne første 10 år oplevede kon-
stant og tiltagende fremgang.
Da lavkonjunkturen satte
ind, faldt omsætningen for
første gang. 

– Den situation var helt ny
for os. Vi oplevede en brat op-
bremsning i ordretilgangen
og måtte sige farvel til en ræk-
ke kolleger, siger Poul B. Ja-
kobsen. 

Ifølge 2011-regnskaberne
for koncernens driftsselska-
ber oplever Process Enginee-
ring igen vækst – med resul-
tater på samme niveau som i
rekordårene inden lavkon-

junkturen. Bruttofortjene-
sten steg i fjor med 16 pro-
cent i forhold til 2010, og det
samlede årsresultat er vokset
til godt 2,5 mio. kr. før skat. 

– Fremgangen skyldes i høj
grad, at vi skruede kraftigt op
for salgs- og markedsførings-
indsatsen, efter lavkonjunk-
turen satte ind i 2008. Det har
resulteret i en del nye kunder,
som bruger os stadig mere.
Samtidig har vi i 2011 oplevet
øget ordretilgang fra eksiste-
rende kunder, og også den
tendens forventes at fortsæt-
te, forklarer Poul B. Jakobsen. 

Flere medarbejdere
Med den vækst, som er i ud-
sigt i 2012, forventer Poul B.
Jakobsen at udvide staben
med syv nye medarbejdere i
løbet af indeværende regn-
skabsår. 

– De første fire ansættelser
er allerede på plads, fortæller
direktøren.

Men han erkender, at der
er langt mellem erfarne inge-

niører. 
– Mens omkring hver tien-

de nyuddannede ingeniør er
jobsøgende, er der stort set
ingen arbejdsløshed blandt
de mere erfarne profiler. Da
vores opgaver typisk kræver
teknikere med mindst syv års
relevant erhvervserfaring, er
det en forudsætning for fort-
sat vækst, at vi kan rekruttere
kvalificerede medarbejdere i
det rette tempo, siger Poul B.
Jakobsen. 

Aktiviteterne er fordelt i tre
driftsselskaber Process Engi-
neering A/S, der har adresse
på hovedkontoret i Frederi-
cia, Process Engineering
Nord A/S i Aarhus samt Pro-
cess Engineering Øst A/S med
afdelinger i Brøndby og Ka-
lundborg. De to vestdanske
selskaber har i 2011genereret
et bruttooverskud på hen-
holdsvis. 1,2 og 1,1 mio. kr.,
mens virksomheden på Sjæl-
land har bidraget til koncern-
resultatet med omkring 0,2
mio. kr. 
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Lunt regnskab til
ingeniørkoncern
Koncernen tjente
godt 2,5 mio. kr. før
skat i det seneste
regnskabsår. Tror på
vækst og tilgang af
kunder

AF FLEMMING LARSEN

flla@vejleamtsfolkeblad.dk

Ud over domicilet ud til motorvejen i Fredericia, hvor der lige
nu er et ledigt lejemål i underetagen, har Process Engineering
afdelinger i Brøndby, Kalundborg og Aarhus. ❏ Privatfoto

”Er du knogleskør?”
Sådan hedder overskrif-

ten på en ny kampagne,
som Osteoporoseforenin-
gen skyder i gang med et
stormøde i Fredericia.

Knogleskørhed er en
overset lidelse, som kan fø-
re til slem invaliditet og i
værste fald dødsfald.

Kampagnen tager afsæt i
den kendsgerning, at halv-

delen af alle tilfælde af
knogleskørhed er arveligt
betingede.

Tirsdag d. 24. april invite-
rer Osteoporoseforeningen
på information om, hvor-
dan man selv kan gøre no-
get for at passe på sine
knogler livet igennem.
Overlæge dr.med. Bente
Langdahl vil oplyse om risi-
kofaktorer, forebyggelse og

behandling, og ambassa-
dør Lotte Heise fortæller
om sin personlige bag-
grund for at støtte kampag-
nen.

Tilmelding hos Hanne B.
Christensen på tlf. 7558
2256. Alle er velkomne, og
det koster 50 kroner at del-
tage.
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Stormøde om
knogleskørhed


