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Onsdag 9. november 2016

Jysk entreprenør i kæmpe
vækstspring vil videre
HVem:

“Vi har været meget bevidste
om, hvor vi lykkes,” siger
Jens Winther, adm. direktør
i STB Byg. PR-foto

Jens Winther, adm. direktør
i STB byg i vejle

HVAd:

STB byg ligger på en
førsteplads over byggevirksomheder i vækst målt på
omsætning

til at løse. Vi er lykkedes på et
højere niveau med at kvalificere os og med de opgaver, der
ligger i tilbudsafdelingen. Vi
har været meget bevidste om,
hvor vi lykkes – og så mere af
det! Vores effektivitet er steget
markant.”

HVoRFoR:

en omsætningsvækst på 55
pct. på et år er usædvanligt

Af Peter B. Rasmussen

e

ntreprenørvirksomheden
STB Byg i Vejle placerer
sig i en undersøgelse som
danmark stærkest voksende
entreprenør målt på omsætning. Ifølge Finans.dk sprang
omsætningen op med 55 pct.
fra 2014 til 2015.
omsætningen lå i 2015 på
347 mio. kr. i 2015.
Hvordan har I øget omsætningen så kraftigt?
“det er ikke alt sammen
sket fra 2014 til 2015. der er
en lang indløbstid på mange
af projekterne. Arbejdet er sat
i gang i 2013, hvor vi lavede
en strategiplan over, hvad det
var, vi ville være gode til, og
hvor vi arbejdede med at blive

bedre til at kvalificere os til
projekter.”
Hvordan har jeres strategi
været?

Med det seneste

“det har meget handlet om
fravalg. I byggeriet er det altid
let at vælge til, men det har vi
forsøgt at begrænse, så vi kun
opsøger de opgaver, vi er gode

Hvordan er jeres fremtidige
strategi?
“Vores gamle strategiplan
udløber i år, og vi er i gang med
en ny, der rækker frem mod
2020. Vi sigter mod en overskudsgrad på 6-8 pct. og vi
skal ligge på en omsætning på
500-600 mio. kr. desuden skal
vi sprede os mere på segmenter, så vi får en større andel af
opgaver fra erhvervsbyggeri og
privat byggeri i det hele taget.
det er vores fornemmelse, at
disse markeder rører mere på
sig, end de hidtil har gjort.”
“Vores mål er, at en tredjedel af opgaverne skal komme
fra erhverv og privat. Tidligere
havde vi en meget stor andel af
offentlige opgaver. Vi er jyske
i vores indstilling, og vi skynder os langsomt. Kvaliteten
skal være i orden, og kunderne
være tilfredse.”
pera@borsen.dk

