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Koncerndirektøren runder 25-året for sin tiltrædelse i familiefirmaet. 

1. oktober runder koncerndirektør 25-året for sin tiltrædelse i familiefirmaet. Dermed kommer hans portræt nu 
op at hænge ved siden af virksomhedens øvrige 25 og 40 års-jubilarer, som han selv har gået og set op til. 

Ved AVN Gruppen A/S-hovedsædet i Brøndby er der en Hall of Fame-væg. Her er der billeder af alle 25 og 
40 års-jubilarer i koncernens virksomheder. Og her kommer koncerndirektør Ole Krabbe så også op at 
hænge i nær fremtid. 

”Det har jeg set frem imod, hver gang jeg er gået forbi,” siger Ole Krabbe, og fortsætter: 

”Derudover bliver der ikke megen fest ud af dagen. Ikke fordi vi ikke har lyst, men alene grundet Covid-19-

situationen, som vi naturligvis til fulde respekterer, og derfor afholder os fra sociale sammenkomster”. 

Måske bliver der lejlighed til at markere det, når situationen bliver bedre, og en vaccine er fundet. 

Det var den daværende direktør i AVN Hydraulik A/S, Jørgen Rose, som tog Ole Krabbe ind i virksomheden, 
da hans baggrund, som uddannet blikkenslager og VVS-montør, ligesom han efter endt soldatertid også har 
læst videre til VVS-tekniker, var noget Jørgen Rose godt kunne bruge. Så 1. oktober 1995 tiltrådte Ole 
Krabbe i AVN Hydraulik, hvor han blev lært op fra bunden, først på værkstedet i tre måneder, med montage 
af hydrauliksystemer siden var han med ude at fejlfinde hos kunderne. 

Herefter kom han ind i teknisk afdeling for hydraulik, hvor han betjente kunderne med reservedele og 
begyndte at dimensionere og tilbyde komplette hydrauliksystemer.  

I 2005 overtog han ansvaret som koncerndirektør for hele AVN Gruppen, som i dag beskæftiger 130 
medarbejdere inden for automation, værktøj, hydraulik og pladebearbejdningsmaskiner og har afdelinger 
fordelt over hele landet. Sideløbende med jobbet som koncerndirektør har han desuden videreuddannet sig 
på lederuddannelser og bestyrelsesuddannelser. Desuden deltager han aktivt i bestyrelsen for 
Brancheforeningen for Industriel Teknik, Værktøj & Automation, BITVA. 

 

 

Koncerndirektør Ole Krabbe kommer nu op ved siden af AVN's øvrige 25 og 40 års-jubilarer, på firmaets Hall of Fame-væg. 
 

 
 

mailto:red@automatik.nu
http://automatik.nu/artikel/ole-krabbe-paa-avn-s-hall-of-fame-vaeg/

