Subject: CV FOR VAGN HANSEN - TILEGNET FORENINGEN ALS-FYN BROEN
Personlige Data:
Navn:
Adresse:
Telefon:
E-mail:

Vagn Drud Hansen
Salomons Brink 8
5683 Haarby
40581253
vagn@salomonas.com

Sammendrag:
Jeg er kommercielt uddannet isenkræmmer efterfulgt af værnepligt. Herefter uddannet på Niels Brock´s
Erhvervsakademi i København efterfulgt af træningsophold i Tyskland og i England.
I 1967-70 Indkøbs- og Salgschef på Fengers Konservesfabrik A/S – Haarby.
Medstifter af Cabinplant A/S, Haarby og ansat som administrerende direktør på Cabinplant A/S indtil
generationsskifte, hvorefter jeg var ansat som Senior Vice President indtil august 2012.
Cabinplant A/S designer, fremstiller og installerer højteknologiske maskiner og udstyr til
levnedsmiddelindustrien indenfor
Frugt, Grønt, Fisk og Skaldyr med fremstilling i Danmark af p.t. 250 ansatte og i Polen med 60 ansatte –
Maskinudstyret
afsættes ”World Wide”.
I dag er jeg Bestyrelsesformand i selskaber, som jeg har stiftet efter, og i forbindelse med, min udtræden
af Cabinplant A/S:
Salomon A/S – Haarby
Salomon’s Properties ApS, Haarby
Brinken Properties ApS, Haarby
Legumina ApS, Haarby
Humid A/S – Odense
Erhvervserfaring:
2008 – Bestyrelsesformand i ovenstående selskaber
2006 – 2012 Medlem af Bestyrelsen samt Senior Vice President i Cabinplant A/S
Formand for Bestyrelsen af ”Bryggeriet Vestfyen” A/S, Assens i perioden 2003/08
Medstifter og medlem af Bestyrelsen for Haarby Efterskole i perioden 1998/2004
1970 – 2006 Administrerende Direktør i Cabinplant A/S
Medlem af Fyens Erhvervsråd i perioden 1988/92
1967 – 1970 Indkøbs- og Salgsdirektør i Fengers Konservesfabrik A/S
1963 – 1967 Niels Brock´s Erhvervsakademi samt ophold i udlandet
1961 – 1963 Militærtjeneste – Livgarden
Hvorfor Als-Fyn Broen ?
Som virksomhedsleder har grænseoverskridende handel og samarbejde altid haft min store interesse, men

forudsætningerne for et aktivt erhvervsliv er dygtige medarbejdere, som kan rekrutteres fra nærområdet,
hvilket stiller store krav til områdets infrastruktur, idet arbejdsmarkedet i dag forudsætter, at både den
kvindelige og den mandlige ægtefælle er i arbejde.
Dette betyder, at besættelsen af en stilling i en privat eller en offentlig virksomhed – næsten altid betyder
krav fra arbejdstager om - at der er mulighed for 2 (to) nye stillinger samtidigt – nemlig én til hver part.
En fast Als-Fyn forbindelse vil betyde dramatiske ændringer af mulighederne for, at kunne imødekomme
dette krav, idet de helt nye trafikafstande vil åbne op for JOB muligheder på offentlige- såvel som private
arbejdspladser beliggende i Sydjylland og på Fyn.
Als-Fyn forbindelsen vil underbygge samtlige positive udsagn, som fremgår af foreningens orienteringsmaterialer.
DERFOR

