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Schneider Electric ansætter ny salgschef
for grønne løsninger til bygninger
Anders Løwe, 55, er ansat i Schneider Electric som Sales Manager med ansvar
for det team af eksperter, der står for salget af intelligente og energieffektive
løsninger til bygninger i form af bl.a. KNX, energimåling og datainstallationer.
Alt sammen er med til at imødekomme markedets stigende ønsker om
intelligente installationer, som gør bygningsdrift og energioptimering mere
enkel og effektiv. Anders Løwe glæder sig til de nye udfordringer i Schneider
Electric, der har en stærk position i markedet.

- Branchen er inde i en spændende udvikling, hvor der kommer mere og mere
automatik og teknik i de danske bygninger. Der bliver samtidig stillet større
krav til både driftsikkerhed og energieffektiviteten, og her spiller Schneider
Electric en central rolle med et markedets bredeste og mest innovative
sortimenter inden for produkter og løsninger til at sikre effektiviteten i de
danske bygninger. Derfor glæder jeg mig meget til at lære virksomheden
bedre at kende og være med til at hjælpe vores kunder med at få endnu mere
ud af deres installationer, siger Anders Løwe.

Han kommer fra en stilling som salgschef hos teknikgrossisten Lemvig-Müller
og har tidligere arbejdet en årrække i Louis Poulsen. Oprindeligt er Anders
Løwe uddannet elektroingeniør og har mere end 25 års erfaring inden for
proces- og teknikindustrien.

Privat bor Anders Løwe i Fredericia med sin hustru.
Find billeder i høj opløsning under artiklen

Om Schneider Electric:
Schneider Electric er global specialist inden for energistyring og
automatisering. Med en omsætning i 2014 på 25 mia. euro i ryggen betjener
vores 170.000 medarbejdere kunder i mere end 100 lande, og hjælper dem til
at administrere deres energiforbrug og på en sikker, pålidelig, effektiv og
bæredygtig måde. Fra de mest simple el-kontakter til komplekse
driftssystemer – optimerer vores teknologi, software og tjenester den måde,
vores kunder styrer og automatiserer deres forretning på. Schneider Electric
Danmark A/S rummer bl.a. det kendte brand Lauritz Knudsen, der er
Danmarks førende brand inden for el-materiel. Vi arbejder konstant på at
forbinde verden i intelligente løsninger, der forvandler industrier,
transformerer byer og digitaliserer forretninger. Vi sørger for, at Life is ON.
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