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VI VÄXER

SVERIGE

Jonas Gallneby och Stefan Axelsson var galans värdpar.

Som man sår får man skörda

Axelent Sales Conference 2.0

Axelent växer på alla sätt. Vi blir fler anställda, startar upp verksamhet i fler länder
och bygger ut våra lokaler både i Hillerstorp och runt om i världen. Genom att
alltid se framåt ger vi oss själva förutsättningar att växa även i framtiden.

2017 års säljkonferens i Ystad bestod av ett helt
nytt koncept där föreläsningar och workshops
avlöste varandra under två dagar. Fokus lades
på digital marknadsföring i stort och på sociala
medier i synnerhet. Huvudtalaren Chrille Petersson
från Sprint Works höll en uppskattad föreläsning/
workshop om just vikten av sociala medier.

Att växa ligger i vårt DNA på Axelent. Så har det varit
sedan företaget grundades och så kommer det att förbli i
framtiden. Det är roligt att kunna konstatera att vi just nu
växer mer än någonsin. Det betyder inte att vi kommer att
slå oss till ro, det är viktigt att komma ihåg varför vi kan
växa så snabbt som vi gör nu.

Inget kan växa utan rätt förutsättningar
Det är viktigt att göra det möjligt att växa. Det handlar inte
bara om att producera fler paneler. Vi brukar prata om att
Axelent är säkerhet, snabbhet, service och smarta lösningar.
Om vi växer utan att dimensionera våra funktioner som
stöder vår affärsidé rätt så faller helheten. Vi får inte tappa
det som har gjort oss framgångsrika och det som definierar
oss som företag. Utan satsningar på hela verksamheten kan
växtvärken bli allt för påtaglig.

Det finns inget självändamål
i att växa. För oss är det ett
resultat av att fler kunder vill ha
våra produkter och att fler länder
vill sälja dem. Det tycker vi är roligt.
Slutligen får vi inte glömma bort vikten av att våra medarbetare ges möjlighet att växa. Ett bra exempel på det kan
du läsa om på sidan 18, Nikodemus har gått från lagret till
rollen som kvalitetsansvarig. När individerna utvecklas blir
skörden som störst.

En inspirerande galamiddag med prisutdelning rundade
av dag 1. De flesta deltagarna hamnade i rampljuset på ett
eller annat sätt. Deltagarna kom från Australien i söder till
Finland i norr, USA i väster och Japan i öst – totalt 17 olika
nationer och sammantaget 45 personer.
Dag 2 avslutades med att konferensen följde med
deltagarna hem under konceptet ”Train the trainer”.
Sammanfattningsvis föll det nya konceptet mycket väl ut
och Axelentandan har vuxit sig ännu starkare än tidigare.

Mats Hilding, VD, Axelent AB
Försäljningschef Andreas Gotmark talar på säljmötet.
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FRANKRIKE

Daniels tips!
Enkel montering av
X-Tray med endast
två verktyg
Axelents X-Tray är enkelt och flexibelt att använda,
och med marknadens längsta konsolavstånd får
du en kostnadseffektiv lösning både när det gäller
antal detaljer och installation.
”Ni har väl koll på att endast två verktyg behövs till
vårt kompletta kabelförläggningssystem X-Tray?
Se till att införskaffa dem och underlätta ditt arbete!"
X75 Bultsax
Art.Nr. 2575
ArcelorMittals demonstrationsanläggning.

FAKTA | ARCELORMITTAL
Axelent
GmbH

X-märkta
6 kilometer

ArcelorMittal är en multinationell stålproducent med
huvudkontor i Luxemburg. De rankas som världens
största i sin bransch med en årlig stålproduktion på
98,1 miljoner ton (2014).

X76 13 mm nyckel
Art.Nr. 2576

Företaget grundades 2006 genom en sammanslagning av Arcelor S.A. och indiska Mittal Steel
Company.
ArcelorMittal har verksamhet i 60 länder med
produktion i 18 av dem. Antalet anställda ligger
på strax under 200 000 personer.
I Fortune Global 500 rankas företaget på plats
123 när det kommer till världens största företag
alla kategorier.

4

BMI Axelent

ArcelorMittal tar X-Guard till
hjälp i sin säkerhetsutbildning
ArcelorMittal från Florange i nordöstra Frankrike är en av BMI Axelents toppkunder.
Deras säkerhetsteam har i samarbete med 23 partners skapat en demonstrationsanlägging med fokus på säkerhet i produktionslinjen. Anläggningen används som
ett redskap i ArcelorMittals säkerhetsutbildning för operatörer och servicepersonal.
Axelents maskinskydd X-Guard har en naturlig plats på golvet i anläggningen hos
det säkerhetsorienterade företaget.
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TYSKLAND

		

Vårt företag ser tillbaka på en tid av utveckling och tillväxt.
		
Allteftersom personalstyrkan ökat har även behovet av
ett nytt större kontor växt sig starkare. Vi är glada över möjligheten
att flytta inom byggnaden. Nu är vi hemmastadda i vårt nya fina
kontor och redo att ta tillvara på de fördelar det ger oss.
Till exempel har vi nu möjlighet att hålla säkerhetsutbildningar
och andra kundevent på hemmaplan.

Harald Steidle, VD, Axelent GmbH

Axelent GmbH

Axelent GmbH fortsätter att
växa och flyttar in i nya lokaler
Axelent GmbH har varit verksamma i Tyskland sedan 1993. Nästa år är det 25-årsjubileum
och mycket har hänt under årens lopp. Personalstyrkan har växt rejält, idag närmar de sig
20 anställda. Allteftersom företaget växt har behovet av en större lokal ökat. Sedan juli 2017
återfinns Axelent GmbH på det nya kontoret i Degerloch, ett känt distrikt i Stuttgart.
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TYSKLAND

Svens tips!
Axelent X-It nu med paniklås
Axelent X-It är ett patentsökt, smart cylinderlås
som bygger på en unik konstruktion där inget
extra låshus krävs. Låset är framtaget för att
passa X-Guard, men även Axelents andra
modulära nätväggssystem inom industri/lager
och förrådsväggar.
”Nu finns vårt populära cylinderlås X-It även
med paniklås. Låset används vid nödutgångsdörrar och flyktvägar i t ex kranlager. Dörrar
med detta lås går alltid att öppna inifrån även
om den är låst med nyckel."

Johannes Rydzek (till vänster) tar emot pris för sin andraplats.

Vintersport på sommaren

Axelent sponsrade annorlunda
tävling i klassiska Oberstdorf

X-It Paniklås
Art.Nr. XIT-L02-101 & XIT-H02-101

Årets vintersportsäsong närmar sig, men ingen snö behövdes när Summer grand
prix 2017 gick av stapeln i anrika Oberstdorf. Världseliten i nordisk kombination
var samlad för att göra upp i den bayerska vintersportorten.

Nordisk kombination på sommaren? Ja, i tyska Oberstdorf
är det verklighet. Summer Grand Prix är en tävling i nordisk
kombination där världens bästa utövare möts utan en snöflinga i sikte. Det är inte frågan om ett glorifierat träningspass,
tävlingen anordnas av internationella skidförbundet, FIS. Att
ta hem segern är inte bara ett kvitto på att man är på rätt
spår inför vintern, det står mycket prestige på spel.
Summer Grand Prix genomförs som en vanlig tävling i
nordisk kombination. Först är det backhoppning i backen
som kanske är den mest kända delen av Oberstdorfs
anläggning. På vintern är den värd för första tävlingen i
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Tysk-österrikiska backhopparveckan, en stor folkfest där
backhopparna tävlar i fyra backar under en intensiv vecka.
Efter backhoppningen är det i vanlig ordning skidåkning,
i det här fallet på rullskidor genom stadens gator.
Axelent sponsrar den i Lahtis fyrfaldige VM-guldmedaljören
Johannes Rydzek. Inför sin hemmapublik visade han att
formen är på gång inför vintern med en andra- och en
niondeplats i de två tävlingarna.
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NYA ZEELAND

Vykort
frå n
Ny a Zeelan d

Ellisco, Auckland

Svenska maskinskydd populära
på andra sidan jordklotet
Ellisco är ett Nya Zeeländskt företag som jobbar med industriell automation,
ventilation, ljus och säkerhet. Vi tog en pratstund med företagets försäljningschef
och delägare Douglas Oliver för att få veta mer om verksamheten.
Vilka produkter säljer ni?
– Ellisco säljer främst X-Guard (2000 mm), med ett ökande
intresse för den 1400 mm höga varianten till att avskärma
gångtrafik. Efter mycket informationsarbete börjar nu
marknaden för X-Tray att växa. När vi får kunden att förstå
helheten med design, hållfasthet och snabb montering så
kan de se bortom våra konkurrenters lägre prissättning.

Hur många anställda är ni på företaget?
– Ellisco har 18 anställda i Auckland (huvudkontor och
lager), Wellington, Christchurch (kontor och lager),
Whangeria och New Plymouth.

Vilka branscher jobbar ni mot?
– Ellisco levererar till företag inom industriell automation,
belysning och naturlig ventilation och Axelents produkter
säljs framför allt till OEM-företag inom industrin. Hittills
har vi haft stora försäljningsframgångar inom träindustri,
papper, stål, aluminium, bagagehantering på flygplatser,
förpackningar, maskinsäkerhet, cementplattor, lager,
tvättservice m.m.

Vilka är Axelents starkaste sidor?
– Axelents starkaste sidor är personalen och kvalitetsprodukterna. Vi får ofta höra att produkten håller vad den
lovar, är lätt att montera och uppfyller gällande krav.
Programvaran SnapperWorks är ett suveränt säljverktyg
som vi använder varje dag. En annan säljande faktor
som kunderna verkligen uppskattar är hur enkelt det
är att ändra systemens utformning och göra ändringar
i redan monterade system.

Vilka är fördelarna med att ingå
i Axelent Group?
– Kontinuerliga förbättringar och alltid med monteringen i
åtanke, hur den kan bli enklare, snabbare och starkare.
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Vad tycker ni och era kunder om att
Axelent är ett svenskt företag med en
egen tillverkningsanläggning?
– Våra kunder säger att det är fantastiskt att se en
kvalitetsprodukt som fortfarande tillverkas på ursprungsplatsen och inte utomlands. Vi poängterar att Axelent är ett
svenskt företag och ett företag som ger något tillbaka till
samhället och sin personal. Det senaste vi har hört talas
om är den nya sporthallen.

Hur ser framtiden ut?
– Numera följer man säkerhetsföreskrifterna och elektrikerna
har insett vilken den verkliga kostnaden för monteringen
är, d.v.s. materialkostnad, arbetskostnad, kostnad för
undermåliga produkter, och allt detta gör att framtiden ser
ljus ut. Vi är ett stolt nyzeeländskt företag som grundades
1893 och som har ett välförtjänt gott renommé om att
förse kunderna med världsledande produkter från de bästa
tillverkarna. Vi är med kunden hela vägen från försäljning till
montering och uppföljning.

Vy över Auckland från Mount Eden

FAKTA | AUCKLAND
Axelent
GmbH

X-märkta
6 kilometer

På den nordvästra delen av Nordön ligger Nya
Zeelands största storstadsområde, Auckland.
På maori heter staden Tāmaki Makaurau och
den kallas ibland för The city of sails för sina
många segelbåtar.
Invånare
ca 1,4 miljoner
Yta
1 086 km²

Douglas Oliver
Försäljningschef

Grundad
ca år 1350 av maorier och år 1840 av européer

Elliscos personal.
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Nyanställda på Axelent AB

KRISTOFFER

SKOGBERT
IT-utveckling & support
Kristoffer har en systemvetenskaplig utbildning
på Växjö universitet i grunden. Han har tidigare
jobbat som Pyramidkonsult med inriktning mot
programmering och som systemutvecklare.

5 SNABBA
Storstad eller landet?
Landet

FAKTA | AXELENT AB

Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv

Axelent AB i Hillerstorp växer snabbt. Under
det senaste året har personalstyrkan ökat med
ungefär 20 %. Dessutom har lokalerna under
senare år byggts ut i flera omgångar.
Antal anställda
ca 130 personer

Favoritplats?
VIDA Arena

Verksamhet i
Hillerstorp

Dold talang?
Är bra på att dölja mina dolda talanger ;-)

ALBIN

JONAS

Key Account Manager för X-Tray

Konstruktör & teknisk support

Albin har studerat Sales & Marketing B2B på
Linnéuniversitetet, och har samlat på sig en
lång erfarenhet inom försäljning, senast som
försäljningschef på ett mindre bolag i regionen.

Jonas kommer direkt från Tekniska Högskolan
på Jönköping University, där han studerade
till maskiningenjör med inriktning mot
produktutveckling och material.

STADIG
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Äta ute eller hemma?
Ute

KARLSSON

5 SNABBA

5 SNABBA

Storstad eller landet?
Landet

Storstad eller landet?
Någonstans mittemellan, men lutar mer åt landet

Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv

Vara aktiv eller slappa?
Eftersom jag lätt blir rastlös så väljer jag aktiv

Äta ute eller hemma?
Ute

Äta ute eller hemma?
Hemma, då vet jag att jag blir mätt :-)

Favoritplats?
På jakt eller på crossbanan

Favoritplats?
Innebandyplanen

Dold talang?
Jag är en ganska duktig snickare

Dold talang?
Jag är en jäkel på att köra åkgräsklippare
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SPANIEN

Matthias Schulz
Säkerhetsexpert

Axelent Spain syns på mässor
Axelent Spain, S.A.U. ställde ut på två stora
mässor under maj och juni månad. Först ut
var Encaja i Valencia, följd av Subcontratación
i Bilbao. På mässorna visade vårt team upp
Axelents breda utbud av produkter. Bland dem
märktes det senaste cylinderlåset X-It och den
nya stolpen (70x70) med tryckknappar.

Encaja, Valencia.

Säkerhetsutbildning
med Matthias Schulz
Säkerhetsexperten Matthias Schulz besökte
Axelent Spain, S.A.U. i somras och höll i flertalet
intressanta utbildningar. Ämnen som behandlades
var riskbedömning, maskinsäkerhet och teknisk
dokumentation. Utbildningen ger Axelent Spains
medarbetare ytterligare kunskap och den trygghet
som krävs för att säkerställa att kunden får en
säker arbetsmiljö på arbetsplatsen. Kunderna
behöver kunskap om lagkrav och riktlinjer, det ska
Axelent Spain kunna erbjuda.

Axelents Safety Book, författad av Matthias Schulz.
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Subcontratación, Bilbao.
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SVERIGE · AXELENT ENGINEERING AB

Nyanställda på Axelent Engineering AB

TOBIAS

ENGEN
Maskinkonstruktion & produktutveckling
Tobias har läst till Högskoleingenjör i maskinteknik
vid Linköpings universitet. Han är intresserad av
konstruktion och har även läst en del om
produktionsutveckling och automation.

5 SNABBA
Storstad eller landet?
Landet

FAKTA | AXELENT ENGINEERING AB

Vara aktiv eller slappa?
50-50

Axelent Engineering AB har växt mycket
på senare år. Under det senaste året har
personalstyrkan ökat med ungefär 15 %.
Antal anställda
ca 50 personer

Favoritplats?
Öland

Verksamhet i
Gislaved och Huskvarna

Dold talang?
Jag är en duktig människokännare

FILIP

ELVIS

Produktutveckling & mekanikkonstruktion

Konstruktör/CAD-ritare

Filip är utbildad maskiningenjör med en masterutbildning inom produktutveckling och material.
Tidigare har han arbetat med att bland annat
konstruera pressverktyg och bilinredningar.

Elvis kommer direkt från skolan där han gick en
utbildning inom 3D-teknik i Värnamo.

STENOW
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Äta ute eller hemma?
Hemma (med frugan)

SABANOVIC

5 SNABBA

5 SNABBA

Storstad eller landet?
Storstad

Storstad eller landet?
Definitivt landet

Vara aktiv eller slappa?
Både och

Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv, genom träning och sporter

Äta ute eller hemma?
Äta ute, gärna asiatiskt!

Äta ute eller hemma?
Äta ute, jag är ingen bra kock ännu

Favoritplats?
I solen och nära havet

Favoritplats?
Ön Solta utanför Kroatiens kust. Fantastiskt vackert

Dold talang?
Har inte upptäckt min dolda talang än

Dold talang?
Min förmåga att skapa god stämning i alla situationer
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Grow with us

Från lagret till
kvalitetsansvarig
Nikodemus Emanuelsson, 25 år, har gjort resan från lagret till kontoret.
Inom Axelent är det viktigt att ta tillvara på medarbetares kompetens
och ge dem möjlighet att växa.
Vad har du för bakgrund?

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– På gymnasiet pluggade jag teknik i Gnosjö. Efter det så
kände jag att jag ville fördjupa mig inom Industriell ekonomi.
På Högskolan i Borås läste jag tre år med inriktning
Internationell affärsingenjör. Efter skolan fick jag jobb på
lagret på Axelent. Jag trivdes bra där, det gav mig möjlighet
att pröva på flera olika delar av verksamheten och få en
inblick i företagets flöden. Efter ett och ett halvt år på lagret
fick jag en förfrågan om jag var intresserad av en ny roll.
Efter en intervju kom vi överens om en ny tjänst som
passade både min kompetens och företagets behov.

– Som ny i min roll kommer jag till jobbet och lär mig något
nytt varje dag. Jag jobbar på att lära känna verksamheten
ännu bättre för att kunna göra mitt jobb på bästa sätt. Det
har blivit mycket jobb med verksamhetshandboken och vi
har satt en ny revisionsplan. Jobbet är varierande, i min roll
arbetar jag med frågor som rör hela vår verksamhet. Jag
knyter också många nya kontakter med bland annat våra
leverantörer.

Hur ser din nuvarande roll ut på Axelent?
– Min roll är som kvalitetsansvarig, dessutom kommer jag
även att arbeta en del med inköp. Verksamhetshandboken
är en stor del i mitt arbete, den ger oss struktur i vårt
arbetssätt. Vi växer snabbt, det är en utmaning att bibehålla
samma service och leveranssäkerhet. Det är min uppgift att
ge företaget förutsättningarna för att lyckas med det.

5 SNABBA!
med Nikodemus
Storstad eller landet?
t sen
Storstad nu och lande
a?
Vara ak tiv eller slapp
tiv
ak
Vara
Äta ute eller hemma?
Ute
Favoritplats?
dag
På golfbanan en solig
Dold talang?
å i cykel
Jag har tävlat på elitniv

Vilka är dina främsta egenskaper i din nya
roll inom kvalitet/inköp?

Vad är mest spännande med ditt jobb?
– Det bästa är att vara på ett företag som strävar framåt.
Axelent vill hela tiden bli bättre och växa, det är lätt att få
idéer genomförda. När det gäller min tjänst så tycker jag att
det är helheten som gör den spännande. Sedan är det alltid
trevligt att se att mitt arbete med förbättringar ger effekt.

Varför tycker du att man ska anlita Axelent?
– Vi är måna om våra kunder, de går alltid först. Det är
något som genomsyrar hela företaget, vi har en vilja att bli
bättre på allt vi gör.

– Jag tycker att jag har lätt för att förstå logiken bakom våra
flöden. Jag är bra på matte och statistik. Utöver det är jag
en social person som är bra på att ta folk.

		

I Axelent Group är vi måna om att vår personal känner
		
att det finns möjlighet att utvecklas och att vi tar tillvara
på deras kompetens. Vår uttalade ambition är att ge individen
möjlighet att växa i organisationen. Det är många som har börjat
hos oss för att sedan gå vidare till nya tjänster och befattningar
inom företagsgruppen. Vi kallar det för Grow with us.

Cecilia Davidsson, HR-chef, Axelent
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