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Lasertryk bygger nyt hovedsæde i
Aarhus
Trykkerifirmaet Lasertryk.dk a/s bygger nyt hovedsæde i
Aarhus N. Med 4.000 kvm nye kontorer udvider
virksomheden med over dobbelt størrelse. Det giver plads
til fremtidig vækst og nye medarbejdere.
Lasertryk har i de seneste år gennemgået en massiv vækst;
alene 2012 viste en vækst på 29 %. Nye regnskaber viser
ligeledes, at virksomheden forstår at drive forretning, selv i en
presset grafisk branche. Ifølge koncerndirektør Esben Mols
Kabell skyldes succesen deres unikke trykkoncept, effektive
markedsføring og høje serviceniveau. Med succesen ser han
meget frem til, at udvidelsen er på plads:
"En meget positiv vækst gennem de seneste år har gjort, at vi nu
udvider vores hovedsæde. I de nye lokaler får vores over 90
medarbejdere optimale vilkår - og med plads til 200
medarbejdere, giver det giver virksomheden et solidt
udgangspunkt for øget vækst i de kommende år”, forklarer Esben
Mols Kabell.

Lasertryk regner med sol
Samtidig med opførelsen af det nye domicil er virksomheden ved
at få monteret et af Danmarks største solcelleanlæg på taget.
Virksomheden investerer omkring 3 mio. kr. i et 6.000 kvm
solcelleanlæg, der kan dække omkring 100 husstandes elforbrug.

Masser af kvalificeret arbejdskraft
Den femdobbelte gazellevinder startede i 1999 som en lille
tomands-virksomhed mellem de to aarhusianere: direktør, Anders
Grønborg og koncerndirektør, Esben Mols Kabell.
Esben Mols Kabell fortæller, at Aarhus i starten var eneste
logiske og praktiske sted at opstarte virksomheden, da de begge
er aarhusianere helt ind til benet.
Esben Mols Kabell tilføjer: ”Senere viste det sig også at være en
særdeles fornuftig beslutning i forhold til rekruttering. Aarhus
byder på særdeles kvalificeret arbejdskraft, så det er aldrig svært
for os at finde dygtige medarbejdere”.
Lasertryks hovedsæde i Aarhus N kommer til at omfatte over
7.000 kvm på adressen P.O. Peder-sens vej 7, 8200 Aarhus N.
Domicilet rummer samlet omkring 90 medarbejdere, som er
beskæfti-get inden for administration, kundeservice, marketing og
salg.
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