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NemByg A/S henter ekstern direktør til at videreføre væksten

Jørgen Mathiasen, Karsten Larsen og Jesper Holm Nielsen

NemByg A/S i Tjæreborg ved Esbjerg har ansat en leder med stor erfaring fra byggebranchen, Karsten Larsen,
som administrerende direktør. Han tiltræder 1. august og vil indgå i en ledelsesgruppe med de to ejere,
Jørgen Mathiasen og Jesper Holm Nielsen.
- NemByg A/S har i de senere år været i kraftig vækst i takt med, at vi målrettet er gået efter hoved- og
totalentrepriser og har påtaget os stadig større byggeopgaver. Så langt, vi kan se frem, fortsætter
aktivitetsniveauet med at være højt og med store krav til projektledelse og andre dele af forretningen. Vi har
derfor fundet tiden passende til at styrke ledelsen og har i Karsten Larsen fundet en person med et stort
personligt drive, energi, handlekraft og erfaring på både indkøbs- og salgssiden, siger projektchef Jesper
Holm Nielsen, NemByg A/S.
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Karsten Larsen, 43 år, kommer fra en mangeårig ansættelse i Stark-koncernen, hvor han har været sælger,
salgschef, afdelingsdirektør i Varde og de seneste fem år trælastdirektør hos Stark Ribe.
- Jeg har et rigtig godt job hos Stark, men efter dialogen med Jesper og Jørgen, som jeg kender som seriøse
og professionelle forretningsfolk, blev beslutningen om at skifte job nemmere. Min mavefornemmelse og
kemien er god, for vi vil det samme. De to ejere vil vækst, og de vil være de bedste, og det flugter med mine
ambitioner. Jeg kommer med et stort netværk og kender branchen. Jeg har stor passion for byggeri og
glæder mig til at komme om på den anden side af skrivebordet og bidrage til at løfte NemByg A/S ind i den
næste vækstfase, siger Karsten Larsen
Ny chef født ind i byggebranchen
Karsten Larsens far drev i sin tid Sædding Byggeforretning, og selv er han udlært tømrer og læste siden til
byggetekniker. I sine to år som tømrersvend arbejdede han blandt andre for NemByg A/S, inden han blev
intern sælger hos Roust Savværk. Efter et år fulgte han med salgschefen til Bøtkers Tømmerhandel i Esbjerg,
der senere blev til Stark Esbjerg, og her arbejdede Karsten Larsen først seks år som sælger og dernæst lige så
længe som salgschef. Ved siden af drev han eget firma, hvor han tegnede mindre projekter og udførte
energiberegninger.
Inden lederstillingen i Stark Varde blev Karsten Larsen tilbudt at deltage i byggekoncernens lederuddannelse,
hvilket han takkede ja til. Ved siden af krævende lederjob har han fået tid til at bygge det hus i Kærup ved
Janderup, hvor han nu bor sammen med sin hustru, Camilla, og parrets to døtre. I fritiden er han lige så aktiv
med familie, jagt, løb og den japanske kampkunst, Aikido.
Nem Byg rykker ind i en ny fase
Jørgen Mathiasen overtog som anden generation sin fars tømrerfirma i 2006, og 1. januar 2013 kom Jesper
Holm Nielsen ind som projektchef og medejer. Han har siden brugt meget tid på at skabe struktur med
økonomisystem, sagsstyring og organisation. NemByg A/S er i perioden vokset fra en halv snes medarbejdere
til en stab på 75-80, hvortil kommer et betydeligt antal hos faste underleverandører. Blandt de aktuelle
projekter er byggeriet af Biografcenter Esbjerg ved shoppingcentret Broen, en opgave som udføres i
totalentreprise.
- Karstens hovedopgave bliver at videreføre den gode udvikling, vi er inde i, og udbrede kendskabet til Nem
Byg blandt også større bygherrer, så vi kan etablere os i en højere liga i blandt entreprenører. Med den nye
ledelse får Jørgen og jeg bedre tid til at bruge vores faglighed og erfaring på de byggeopgaver, vi er involveret
i, og på at forberede de næste projekter, siger Jesper Holm Nielsen.
Yderligere informationer:
Direktør og medejer af NemByg A/S Jørgen Mathiasen, mobil 22 49 60 30
Projektchef og medejer af NemByg A/S Jesper Holm Nielsen, mobil 22 49 60 35
Kommende administrerende direktør i NemByg A/S Karsten Larsen, mobil 51 39 34 35
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