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NY LEDELSE I BILERNES HUS

Som led i en styrkelse af Bilernes Hus i Silkeborg udpeger Bilernes Hus nu ny bestyrelsesformand og ny direktør.
Som ny bestyrelsesformand tiltræder Jesper Haugaard pr. 1. marts 2015. Jesper Haugaard er 58 år, bor i Strib med kone
og 3 døtre. Han er oprindeligt uddannet Stærkstrømsingeniør fra Århus Teknikum, men har siden siddet på top- og
funktionsdirektørstillinger i bl.a. Bravida, Dong Energy, TDC, ABB og Kamstrup, hvor hovedfokus har været på ledelse,
salg og markedsføring, service og forretningsudvikling.
Jesper Haugaard har fungeret som nøgleperson i udformning og implementering af koncern- og divisionsstrategier,
herunder komplekse rationaliseringer, effektiviseringer og turnarounds i forskellige virksomheder. Dette samtidig med
at der skulle holdes fokus på tilfredse kunder og medarbejdere.
Siden 2007 har Jesper Haugaard arbejdet som professionel bestyrelsesmedlem og formand i såvel større som mindre
virksomheder.
Som ny direktør tiltræder Ivan Dyrlund, som har været ansat i Bilernes Hus i snart 8 år. Først i 7 år som Logistikchef, hvor
han har haft ansvar for hele værksteds- og eftermarkedsdelen, og det seneste halve år som midlertidig direktør. Ivan
Dyrlund har derfor stort kendskab til hele husets drift og sammensætning.
Både Jesper Haugaard og Ivan Dyrlund tilføjer Bilernes Hus solid erfaring inden for vækst, strategi og ledelse, som skal
være med til at give udviklingen af Bilernes Hus et løft.
Fremtidig fokus for Bilernes Hus vil fortsat være udvikling af de stærke bilmærker, videreudvikling af Danmarks største
brugtvognsafdeling og ikke mindst fortsat uddannelse og udvikling af vores medarbejdere, så de har den nyeste
specialviden. Dette for at give vores kunder den bedste service når de køber biler eller skal besøge vores værksted.
Holger Helle ejer Bilernes Hus sammen med boet efter Gunnar Frost, og sidder fortsat i bestyrelsen.

KONTAKT INFO
Har du spørgsmål til ovenstående kontakt venligst:
Ivan Dyrlund på idy@bilerneshus.dk eller telefon 72 100 200.
Jesper Haugaard på jesper.haugaard@con-wise.dk eller telefon 40 21 40 00.
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Danmarks største indkøbscenter for bilejere
Hos Bilernes Hus finder du Danmarks største udvalg af nye og brugte biler fra de meste populære bilmærker. Vi har stort moderne
værksted, er autoriseret servicepartner for en lang række bilmærker og så kan du altid regne med at få seriøs rådgivning og service
– alt under samme tag! Se hvordan vi kan hjælpe dig og din bil på www.bilerneshus.dk

