
Fra certifikat-overækkelsen i aftes pu Jørgensens Hotel, fra venstre direktør Sven Hauberg,
Bureau Veritas, industriminister Jan Trøjborg, og repræsentanter for Nissens Kølerfabrik:
Direktør Alan Nissen, adm. direktør Knud Nissen og edb- og kvalitetschef Hans Frost.
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HORSENS - En af by-
ens store virksomhe-
der, Nissens
Kølerfa-brik A/S, har ved at bli-
ve ISO 9001-certificeret
styrket sin i forvejen
gode position.

Bade herhjemme og i udlan-
det står virksomheden stærkt
på sit specielle område og er
Danmarks største producent
af auto- og industrikølere m.v.

Ved en højtidelighed i aftes
på Jørgensens Hotel fik Nis-
sens Kølerfabrik overrakt det
eftertragtede certifikat af Bu-
reau Veritas, der har forestået
certificeringen.

Blandt de indbudte gster

var bysbarnet, industrimini-
ster Jan Trøjborg. Og den eks-
panderende Horsens-fabrik
fik mange gode ord med på ve-
jen.

Det var direktør Sven Hau-
berg, Bureau Veritas, der med
kvalitetsstemplet hædrede
virksomheden.

Sven Hauberg har tidligere
udtalt, at han er imponeret
over, at samtlige medarbejde-
re på Nissens Kølerfabrik er
så motiverede og engagerede i

bestræbelserne for at styrke
virksomheden og dermed -de-
res arbejdsplads.

- Systemet er detaljeret be-
skrevet og indført overalt -
selv ”ude i hjørnerne". I skal
alle have mange tak for det
store arbejde, I har ydet - samt
den opbakning I har givet, har
Bureau Veritas-direktøren
understreget.

Kvalitetsprocessen med at
blive ISO 9001-certitificeret,
der omfatter udvikling/kon-
struktion, produktion, instal-
lation og service, blev påbe-
gyndt for ca. tre år siden, og

der er fra virksomhedens side
brugt store ressourcer på at
nå det endelige resultat.

Blandt andet er hver med-
arbejder blevet udstyret med
en jobmanual med en fyldig
beskrivelse af arbejdsfunktio-
ner m.v.

Bedre arbejdsgang
- Vi har Met bedre produk-

ter, en mere rationel arbejds-
gang har givet besparelser, og
yore medarbejdere er blevet
langt mere engageret i deres
daglige arbejde. Vi har fået en
bedre struktur og

sammenhæng i tingene.
- Vore kunder har ikke kræ-

vet, at vi blev ISO 9001-certifi-
ficeret, men en dag buyer det
måske et krav, så vi vil gerne
vre på forkant med udviklin-
gen. Ikke mindre end 86 pct.
af vores produktion gar til
eksport, og ceritficeringen gi-
ver os mere goodwill, fortller
direktør Alan Nissen og edb-
og kvalitetschef Hans Frost.

Efter certificeringen kan

Nissens Kølerfabrik ikke hvile
på laurbærrene. Bureau Veri-
tas fører løbende kontrol med
virksomheden for at sikre, at
kvalitetsniveauet holdes.

I løbet af de sidste 10 år har
Nissens Kølerfabrik femdob-

let sin omstning, og den er
nu på årsbasis på ca. 225 mill.
kr.

Virksomheden har udvidet
flere gange, og dens medarbej-
derstab er vokset støt og er nu
på 455 mod 240 i 1987.

Undervejs er Horsens
Kølerfabrik og Odense Autokøler
blevet opkøbt, og for få si-
den blev Nissens Kølerfabrik
hædret med Andelsbankens
Erhvervspris.
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