”Hvorfor trådte han ikke tilbage i sidste uge? Der er
tydeligvis en rygende pistol af en eller anden art.”
Greg Dyke, formand for FA, om Sepp Blatters retræte
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job og erhverv
Q Brian Bak er ny chef for STB Håndværk, der satser på flere mindre, lokale opgaver

Håndværket skal
tilbage i fokus
ke haft behov for hos STB
Håndværk, siger Brian Bak.
Hans første projekt var tilbuddet på et arbejde på Horsens Sygehus til seks mio.
kroner, og den opgave vandt
STB Håndværk.
En anden opgave er totalrenoveringen af en funkisvilla fra 1920’erne på Højmarken i Mølholm.
- Vi fik tilbudt at byde på
opgaven, fordi ejeren havde
fået os anbefalet gennem
nogle bekendte. Den slags
anbefalinger er de bedste,
man kan få, og vi vandt opgaven med det billigste tilbud. Udfordringen var dog,
at prisen var en million kroner højere end budgettet, og
husejeren ville ikke skære
noget væk. Så det handlede
om at være kreativ og udføre
arbejdet anderledes, og til
sidst nåede vi i mål med den
rigtige pris og de rigtige løsninger, siger Brian Bak.
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N

år Brian Baks mobiltelefon ringer,
er det melodien
fra sangen ”Mustang Sally”, der toner frem.
Selv om titlen på visitkortet er forretningschef, og
Brian Bak har ansvaret for
20 tømrere, 25 murere og
fem snedkere i STB Håndværk i Jelling, er Brian Baks
fremtoning, som ringetonen
antyder, helt uformel.
Brian Bak blev ansat i
august 2014 for at sætte fokus på STB Bygs håndværkerafdeling.
STB har vundet mange
store entrepriser, og den del
af forretningen har fået meget opmærksomhed, men
de store entrepriser er ofte
ikke lokale byggerier, og
som hovedregel er det ikke
STB Bygs egne håndværkere, der leverer arbejdskraft
til de store opgaver.

Festmusiker

Ja-tak til små opgaver
- Den megen fokus på de
store opgaver har betydet,
at kunderne tror, vi ikke vil
lave de mindre opgaver,
men det er helt forkert. Vi
vil rigtig gerne lave opgaver
for private og erhverv. Serviceopgaver kan vi lave fra
dag til dag, og de fleste projekter kan vi begynde på inden for fire uger, siger Brian
Bak.
Han har lige givet tilbud
på en ombygning af et hus i
Jelling.
- Mit vigtigste arbejdsredskab er blyant og papir. Når
jeg kommer ud, kan jeg lave
nogle hurtige skitser, der
skaber overblik over mulighederne, og det virker godt,
siger Brian Bak.

Lynchstemning
på savværk
Han er uddannet tømrer og
senere bygningskonstruktør.

STB Håndværk er i gang med at totalrenovere en funkis-villa i Mølholm. Her fandt forretningschef
Brian Bak en besparelse på en mio. kroner og bevarede samtidig alle de idéer, som bygherren havde
ønsket.

- Jeg har arbejdet på tegnestue, hvor jeg tegnede
huse, været fabrikschef på
et savværk, der fremstillede
møbler, været salgschef i et
typehusfirma, og fra 2001 til
2013 var jeg selvstændig
med eget tømrerfirma og
tegnestue, fortæller Brian
Bak.
På Fuglsang Savværk tog
han i 1990’erne initiativ til et
af Danmarks første projekter med jobrotation.
- Jeg var ved at blive
lynchet af medarbejderne, for de var bange for, at
ledige ville overtage deres
job, mens de selv var i uddannelse. Jeg fik dog nogle af de mest positive med-

arbejdere og værkførere på
det første kursus, og de kom
tilbage med ny viden og
energi, og til sidst blev det
en kæmpesucces, siger Brian Bak, der færdiggjorde
en MBA i forandringsledelse fra Copenhagen Business School, inden han sidste år tiltrådte som forretningschef hos STB Håndværk.
- Jeg synes, det er vigtigt
at tage ansvar og ansætte
praktikanter og lærlinge.
Den holdning har STB Byg
også, så vi har det fint
med sociale klausuler. Netop det, at vi selv har håndværkere og ikke er en ren
entreprise-forretning, kan

mange bygherrer godt lide,
siger Brian Bak.

Uanmeldt besøg
Som forretningschef er det
ham, kunderne møder, når
der skal gives tilbud, ligesom han har ansvaret for, at
arbejdet fungerer godt ude
på pladserne.
- Jeg indleder som regel
min arbejdsdag med et besøg på en byggeplads. Jeg
kommer uanmeldt, og man
kan hurtigt fornemme stemningen, og om arbejdet fungerer, som det skal. Tidligere har jeg selv grebet værktøjet. Især, hvis nogle siger,
at noget ikke kan lade sig
gøre, men det har jeg slet ik-

Hans arbejdsdage er altid
forskellige.
- Der kan opstå alle mulige
former for udfordringer i løbet af en dag, og det er min
opgave at få dem løst på en
god måde. Jeg har det sådan,
at jeg ikke går hjem med et
uløst problem. Så kan man
ligge søvnløs over det. Så bliver jeg hellere på arbejde og
får slået knude på de løse
tråde, inden jeg tager hjem.
For mig er det en god arbejdsdag, når jeg har fået
løst opgaverne på en god
måde, siger Brian Bak.
Han bor i Horsens, men er
født og opvokset i Skanderborg, hvor han selv har optrådt på Bøgescenen på de
første udgaver af Skanderborg Festival.
- På den første Skanderborg Festival var vi ikke
nævnt på festival-plakaten,
men året efter var vi på plakaten, siger 53-årige Brian
Bak, der har optrådt som
guitarist og festmusiker, siden han var 17 år.
- I alle de år har ”Mustang
Sally” været med på repertoiret, så den sang har en
stor betydning for mig, siger
Brian Bak, der i dag kun spiller sammen med sin datter
på 25 år ved særlige lejligheder.

Produktion af døre og vinduespartie

er - både almindelig og brandsikre - er en af opgaverne for af STB Håndværks fem snedkere.
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En af de mere specielle opgaver i STB Håndværk er brandsikre døre til et plejehjem i Gentofte.
Byggeriet blev tegnet af Arne Jacobsen, og de 20 døre koster samlet en halv mio. kroner.
Her arbejder værkfører i snedkeriet, Flemming Jensen, på oregon pine-træet til dørene.
Forretningschef Brian Bak ser med i baggrunden.

STB Håndværk
leverer døre til Arne
Jacobsen-byggeri
STB Håndværk
skal levere 25
brandsikre døre
til psykiatrisk
plejehjem
i Gentofte
Af Søren Rahbek
sora@vafo.dk

Det krævede godt håndværk at honorere kravene
fra Arne Jacobsen, og selv
om arkitekten døde i 1971,
lever hans bygninger endnu.
En af dem er et psykiatrisk plejehjem i Gentofte,
som har givet STB Håndværk en helt speciel opgave.
25 trædøre i oregon pine
skal udskiftes til identiske
brandsikre døre.
- Alene materialet koster
14.000 kroner pr. kubikmeter, og i alt er det en opgave

til 500.000 kroner, siger
Brian Bak.
STB Håndværk har ansat
fem snedkere på værkstedet, og deres speciale er
netop fremstilling af indvendige døre og vinduespartier, der både kan leveres med almindeligt glas
og i brandsikker kvalitet.
- Vi leverer både til egne byggerier og til andre
byggefirmaer, og af hensyn
til salget til vores konkurrenter overvejer vi lige nu,
om vi skal skifte navn på
produkterne, så de ikke
hedder STB, siger Brian
Bak.
STB Håndværk skal også i
gang med at fremstille nulenergi elementer til nybyggerier, der kan lukkes på en
dag ude på pladsen.
- Vi skal bygge et hus i Jelling på den måde, og jeg
håber på sigt, at vi kan blive
10 mand ekstra i værkstedet, siger Brian Bak.
Ellers består håndvær-

ker-afdelingen af 25 murere, der arbejder i hele landet.
Blandt andet er det STB
Bygs murere, der har opgaven med at bygge McDonald’s restauranter, og de
er også i gang med murerarbejdet på en ny politistation i Holstebro.
Endelig er der ansat 20
tømrere i STB Byg, og de
kører primært til opgaver,
der kan nås inden for en times kørsel.
- Vores egen håndværker-afdeling byder aldrig
på STB Bygs egne store
entrepriser. Underleverandørerne skal ikke tro, at
STB Byg bruger dem som
regnemaskine og så lader
STB Håndværk byde ind
med en lavere pris. Den
går ikke, så på det punkt
har vi vandtætte skotter
mellem entreprise- og
håndværkerafdelingen, siger Brian Bak.

