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CS electric styrker automationsafdelingen på østkysten
I over 20 år har CS electric serviceret kunderne på østkysten dels fra kontoret i Esbjerg og gennem de seneste 
år også fra Horsens. Et ønske om at styrke automationsafdelingen og servicen på østkysten er realiseret 1. 
januar med ansættelsen af Brian Staub som Business Development Manager for Automation. 

“Brian Staub kommer med stor erfaring efter 9 år som direktør og medejer af Strøh Automation i Kolding”, 
siger direktør i CS Electric Søren Mathiasen og fortsætter: “Vi forventer os meget af det nye set-up og 
glæder os til at udvikle vores automationsafdeling yderligere, idet Brian har stor viden og erfaring fra proces 
optimering og automationsløsninger og naturligvis kommer med et stort netværk på østkysten. Brian 
deler endvidere vores værdier og har ligeledes en innovativ tilgang til at sikre kunderne optimerede og 
fremtidssikrede løsninger, så det er et rigtig godt match”.

Reduktion af nedetid
På servicesiden er hurtig løsning af problemer hos industrikunder afgørende for at reducere nedetid ligesom 
hurtig levering af reservedele kan sikre det samme. CS electric har derfor også et omfattende komponentsalg 
og for at sikre kunderne bedst muligt, er det besluttet at samle den del i Esbjerg. 

“Vi har et bredt sortiment af automationsudstyr, frekvensomformere, gear, pumper, småmotorer, softstartere, 
transmissionsudstyr m.v., og fra Esbjerg kan vi tilbyde kunderne det bredeste program, en bedre service og 
optimeret logistik”, fortæller Søren Mathiasen om baggrunden for at flytte Horsensafdelingen til Esbjerg. 
“Da en stor del af reservedelsbestillingerne sker via vores webshop eller telefon, vil kunderne ikke mærke 
forskel, og på servicesiden kører vi i forvejen til kunder i Midt- og Sydjylland samt på Sjælland”, slutter Søren 
Mathiasen.

Kontakt
For yderligere information og spørgsmål kontakt venligst direktør Søren Mathiasen på telefon 
75 13 45 09 / 21 71 78 91 eller på mail: sm@cselectric.dk

Fakta
CS electric er en el- og automationsvirksomhed, grundlagt i 1973 og med domicil i Esbjerg. Vi udvikler 
energirigtige og automatiserede løsninger til nationale og internationale industrielle og maritime kunder.
Virksomheden beskæftiger i alt ca. 85 medarbejdere. 
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