
JENSEN-GROUP &
JENSEN Denmark A/S



Ejnar Jensen startede virksomheden i
1937 i en periode med økonomiske 
vanskeligheder.

Virksomheden var et maskinværksted,
som reparerede mejerimaskiner.

Ejnar spottede et behov og skabte en
forretning, der leverede service, der var
behov for.

Historien – startede som en lokal 
virksomhed



• Jørn Munch Jensen
• Første folder maskine til et lokalt 

vaskeri leveret i 1960
• Skabte produkter til at imødekomme 

et behov.
• Så mulighederne for eksport –

startede med Skandinavien og 
Tyskland.

Første Combifolder
leveret til Victor 
Vask i 1960

Historien – nyt produkt blev til eksport



Historien – verdensførende og global

Jesper Munch Jensen, 
er i dag administrerende
Direktør hele JENSEN-
GROUP – overtog i 2010.

Jørn Munch Jensen døde
i 2012. 



JENSEN-GROUP - fakta

• JENSEN-GROUP er markedsleder inden for udvikling, 
produktion og salg af komplette, fuldt integrerede 
anlæg til industrivaskerier over hele verden. 

• JENSEN-GROUP:
– Omsætning i 2017 var knap 2,7 mia. kr. 

• (JEDK-750 mio. – 93 % eksport)
– Antal medarbejdere 1700 – 500 (slut dec. 18)
– Egne produktions- og salgsselskaber i 22 lande og 

har derudover et verdensomspændende 
forhandlernet.

– Kunderne (de industrielle vaskerier): ml 3 tons pr. 
dag til 25 tons pr. time.
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Jöckel - Tyskland



Jöckel - Tyskland



JENSEN-GROUP i dag



JENSEN 1 (7000 m2)
- Metalbearbejdning

- Svejsning
- Buk

- Udviklingsafdeling

JENSEN 2 (11000 m2)

- Malerværksted
- Elektrisk montage
- Mekanisk montage
- Programming
- Afprøvning
- Pakkeafdeling
- Indkøbsafdeling
- Engineering (PTA)
- Salg og service

JENSEN 3 (3000 m2)

- Elektrisk montage
- Mekanisk montage
- Engineering (PTA)
- Projektafdeling
- Salg



Funktioner i huset
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DI Prisen 2018 - praktikpladser og 
initiativer, der fører til uddannelse af flere 
faglærte
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Indsat for flere lærlinge – DI Prisen 2018

• Ca. 55 lærlinge og elever pt. indenfor fagene:
– Klejnsmed
– Elektriker
– Automatiktekniker
– Datatekniker
– Overfladebehandler
– Teknisk Designer

• Hvorfor gør vi det?
– Sikring af fremtidens arbejdskraft, ikke kun vores 

egen.
– Samfundsmæssigt ansvar.
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Tiltag over for grundskolerne

• Alm. erhvervspraktik for 8. kl. (Smed, elektriker, IT, 
ingeniør/programmør)

• Udsyn i Udskolingen
• First LEGO League
• Ung til Ung dialog på skolerne 
• Bornholms Uddannelses Messe (BUM)
• Besøg af Talent Camp
• Deltagelse i Tektanken (tidligere JET-NET) – Kloge 

Hænder
• Virksomhedsbesøg fra grundskoler (og 

ungdomsuddannelserne)
• ’Åbent hus’ - Informationsmøde for elever samt 

forældre i overbygningsklasser
• Projekt Rollemodeller gennem EEO
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Tiltag over for ungdoms- og videregående 
uddannelser
Ungdomsuddannelserne:
• HTX
• Lærlinge/elever
• Tæt dialog med Campus Bornholm 

Videregående uddannelser (ingeniører, maskinmestre, 
produktionsteknologer etc.):
• Praktik / Opgaveskrivning
• Messe deltagelse for studerende og ny-uddannede
• Initiativtager til lokalt virksomhedsnetværk hvor 

delelærlinge er igangsat – fordobling af el-lærlinge på et 
år.
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Diverse

• Youtube: Film om maskiner, fra vaskerier og udstillinger
– Jensengroupcom

• Facebook side JENSEN Denmark Uddannelser:
– Synliggørelse af lærlingenes oplevelser

26.10.18 15


