Rudersdals
gazeller
hyldes ved
nytårskur
ERHVERV: Kommunen inviterer nu til
den traditionsrige
nytårskur. Det er på
tirsdag den 15. januar, hvor der sættes
særligt fokus på de
24 nykårede gazellevirksomheder, der
bor i Rudersdal.
RUDERSDAL: Rudersdal: Det
er ingen hemmelighed, at
Rudersdal Kommune huser
en række spændende virksomheder, og hele 24 af dem
blev i december 2018 kåret
som gazelle-virksomheder.
Det er Børsen, der kårer
virksomhederne, og kravet
er årlig vækst og mindst en
fordobling af omsætningen
over fire år.
Tre af dem er kloak- og
ent r epr en ø r v i rk s om he den Ravnsnæs Gruppen fra
Holte, tøjfirmaet HSCPH i
Birkerød og Trackman med
domicil i Vedbæk. De er enige om, at det kræver hårdt
arbejde og flid for at lykkes
og blive større:
- Jeg tror på, at vejen til
succes i en hård branche er
at fokusere på kernekompetencen, villighed til lange
arbejdsdage, tilsidesættelse
af egne behov, samt en ukuelig tro på, at det kan lade sig
gøre, siger Henriette Stef-

fensen fra Hscph ApS.
- I 2015 traf jeg sådan en beslutning. Jeg valgte at fokusere på de 20 procent af vores
produktsortiment, som jeg
syntes, var sjovest at arbejde
med, og som jeg var dygtigst
til. Det ændrede alt! En anden af vores strategier er at
outsource så mange opgaver
som muligt, samt at trække
på professionelle freelancere til specialopgaverne. Det
giver os ro til at koncentrere os om kerneopgaverne i
virksomheden, og samtidig
har vi en enorm fleksibilitet,
fortsætter hun.
Også Ravnsnæs Gruppen
oplever stor travlhed i øjeblikket og mangler hænder
til at løse opgaverne:
- Vi har aldrig haft en vision om at vækste. Det er
bare sådan det er gået. Men
måske har kunderne opdaget, at vi finder løsninger,
der hvor andre giver op. Vi
har specialiseret os i opgravningsfri renovering af
kloakledninger, og det er en
løsning, mange er interesseret i. Så er du god til fysisk
arbejde og har en positiv og
stabil indstilling til arbejdet, så har vi helt sikkert
arbejde til dig, siger Michael
Zeemann.

Stolt borgmester
Borgmester Jens Ive er meget stolt af alle nykårede
vækstlokomotiver i Ruders-

dal:
- Gazellerne er vigtige rollemodeller for andre virksomheder her i kommunen.
Det er meget flotte vækstrater virksomhederne kan
fremvise og det kan inspirere andre til at fortsætte
og tro på, at de kan lykkes.
Derfor vil vi gerne gøre noget ud af de højtspringende
gazeller på årets nytårskur
og hylde lige præcis dem, der
har fundet nøglen til vækst
og flere arbejdspladser her i
kommunen, siger Jens Ive.
Ved nytårskuren fejres
også den virksomhed som
fik Rudersdal Erhvervspris
2018, nemlig Delta Thin Optical Film, der producerer
optiske filtre til mikroskoper i den internationale medico-industri.
Vil du også være med til at
fejre gazellerne og udvide dit
netværk blandt kommunens
virksomheder? Så kan du
stadig nå at tilmelde dig nytårskuren – og se program
- på hjemmesiden: »www.rudersdal.dk/nytaarskur«
RAM

Michael Zeemann, indehaver
af Ravnsnæs Gruppen, har
sammen med sin hustru Kristina
Zeemann drevet entreprenørvirksomheden siden 2012.

Kort om tre af
virksomhederne
Hscph ApS
Er en dansk designvirksomhed i Birkerød, der har
været på markedet siden 2003. Virksomhedens brand
Henriette Steffensen Copenhagen har udviklet sig fra
fashionpræget modetøj, til et mere livsstilsorienteret
design til kvinder. Virksomhedens opererer primært
på eksportmarkedet. Hscph oplever en kraftig vækst,
og der leveres nu til over 400 butikker i Europa og Japan. Alt tekstil er Oeko-Tex certificeret og 100 procent
europæisk produceret.

Ravnsnæs Gruppen
Har siden 2012 udført kloak- og entreprenørarbejde
i Nordsjælland fra basen på Kongevejen i Holte. Er
autoriseret kloakmester og rottebekæmper og har
derfor de fornødne kompetencer til at varetage kloakarbejde af en hver slags. Tager også gerne ansvaret
for totalentreprisen og har stor erfaring med byggeri.

Trackman
Er en dansk virksomhed der blev stiftet i 2003 af de tre
iværksættere Fredrik Tuxen, Klaus Eldrup-Jørgensen og Morten Eldrup-Jørgensen, alle med en stærk
passion for sport. I dag har Trackman sat sine spor
globalt med hovedkvarter i Vedbæk og kontorer i New
York, Phoenix, Polen og Tokyo. Trackman beskæftiger over 250 medarbejdere internationalt, hvoraf
halvdelen arbejder i Danmark. Det er også her det meste af Trackmans software produkter bliver udviklet,
testet og fremstillet. Trackman arbejder med at måle
performance-sport smartere, hurtigere og med højere nøjagtighed – med det formål at hjælpe topatleter
med at forstå og optimere præstationerne.

