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Hydra-Grene A/S investerer i fremtiden og fremtidige medarbejdere ved at købe 40% af
aarhusiansk iværksætterkomet
Hydra-Grene A/S har netop købt 40% af den aarhusianske iværksættervirksomhed NGIN, som er en ung,
rådgivende ingeniørvirksomhed, der sætter danske, talentfulde ingeniørstuderende og dimittender i kontakt med
danske virksomheder, der har behov for kvalificeret viden og arbejdskraft til projekter af varierende type,
størrelse og varighed.
Hydra-Grene A/S er som specialiseret handels- og ingeniørvirksomhed, hvor kerneområderne er hydrauliske
komponenter og systemer til industrien og eftermarkedet, afhængig af at fastholde de talentfulde ingeniørstuderende og
dimittender, der hvert år udspringer fra de danske universiteter.
Som markedsledende i Norden inden for hydraulik og blandt de førende i verden inden for hydrauliske løsninger til
vindindustrien er valget i at investere i NGIN ikke tilfældigt.
„Hos Hydra-Grene ønsker vi at holde os opdateret med den nyeste teknologiske viden. Vi tror på, at det i
kombination med vores store erfaring inden for hydraulik kan give løsninger, som driver kundernes
forretning fremad. Vi valgte derfor at hyre en ingeniørstuderende gennem NGIN, der kunne bidrage med
noget af den nyeste viden fra uddannelsesinstitutionerne. Vi har sat stor pris på NGIN’s fleksibilitet og
hurtige respons, som har sikret meget hurtig tilknytning af nye ressourcer til projektet.“
Christoffer Laursen, Technical Manager – Wind-Power, Hydra-Grene A/S
For Hydra-Grene A/S er investeringen i NGIN en investering i fremtiden og i fremtidige, kvalificerede medarbejdere.
Branchen står over for et spændende teknologiskifte, hvor flere kunder fremover vil efterspørge hybridløsninger, dvs.
løsninger bestående af en kombination af hydraulik og el, og samtidig oplever Hydra-Grene A/S et stigende marked for
system- og løsningssalg, hvilket konstant kræver de rette kompetencer og tilgang til den nyeste viden.
„Vi befinder os, som så mange andre virksomheder, i et omskifteligt arbejdsmarked, og vi tror på, at
mangel på kvalificeret arbejdskraft, specielt ingeniører og teknikere, kan blive en alvorlig trussel for
HydraSpecma’s fortsatte vækst. Derfor ønsker vi at tænke anderledes, end vi gør i dag. Investeringen i
NGIN giver os en unik mulighed for at tilknytte fremtidens ingeniører til virksomheden, og sikre, at vi kan
imødekomme kundernes krav om en mere videnstung supply chain.“
Erik Lodberg, Adm. Direktør, HydraSpecma Group
I 2016 opkøbte Hydra-Grene A/S den svenske hydraulikspecialist Specma AB, og siden da har HydraSpecma Group
fungeret som paraplyorganisation for både Hydra-Grene A/S og Specma AB samt begge virksomheders datterselskaber.
HydraSpecma Group er i dag til stede i 10 lande med kunder verden over og har mere end 1.200 ansatte. I
regnskabsåret 2018 rundede HydraSpecma Group en omsætning på 2,0 mia. DKK.
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