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HN Group i Billund får initiativpris
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Virksomheden HN Group, der blandt andet støber plast og laver værktøj.
Billund

HN Group hædres onsdag med DI Sydvestjyllands initiativpris.
BILLUND: For nogle år siden stod plast- og værktøjsvirksomheden HN Group A/S i Billund i et
vadested. Hvis ikke virksomheden blev mere produktiv, og der kom mere gang i
udviklingsarbejdet, var der udsigt til nedgang. Men så blev der taget affære.
Sammen med medarbejderne begyndte ledelsen i HN Group A/S at effektiviserer
produktionen. Man automatiserede og investerede i robotter, og inddrog alle ansatte på
virksomheden i arbejdet. Operationen lykkedes. I dag er HN Group A/S blandt de bedste til at

producere specialfremstillede plastemner. Og nu hædres de med DI Sydvestjyllands
initiativpris.
Prisen overrækkes onsdag kl. 13.30 af repræsentanter fra DI Sydvestjylland på HN Group
A/S, Kløvermarken 310 i Billund og Billunds borgmester Ib Kristensen taler ved
overrækkelsen. Det er en del af HN Group A/S filosofi at medarbejderne bliver inddraget, når
virksomheden og produkterne skal udvikles. Derfor er de ansatte også med til overrækkelsen
af prisen.
- DI Sydvestjyllands initiativpris bliver hvert år uddelt til en mindre eller mellemstor virksomhed,
der har udvist særligt initiativ, vækst eller virkelyst. Det gælder om nogen HN Group A/S, som
er en meget handlekraftig og innovativ virksomhed, siger formanden for DI Sydvestjylland,
direktør Jesper Toft Mathiasen.
Virksomheden producerer sprøjtestøbte og vakuumformede emner til industrien i Danmark,
Skandinavien og Europa og en række fjernmarkeder. Det er primært produkter til bl.a. medicobranchen, proces industrien, bilindustrien, fødevareindustrien og legetøjsbranchen. Og
herhjemme er det blandt andet HN Group A/S Lego ringer til, når de skal have lavet
nicheserier af de kendte klodser. Virksomheden er nemlig både omstillingsparat og hele tiden
klar til at udvikle nye produkter.
Og det bærer frugt. HN Group A/S vokser og skaber gode resultater. Alene i år er antallet af
medarbejdere næsten fordoblet, så der i dag er 85 ansatte.
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FAKTABOKS
Kandidat
Initiativprisen betyder, at HN Group A/S er en af 19 kandidater til DI's nationale initiativpris, der
uddeles på en konference for mindre og mellemstore virksomheder i januar 2015.

