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Krise? Det
er ikke her
Startskud Iværksættere trodser
modvind i offshorebranchen og
starter ny virksomhed i Esbjerg
med muligheder i hele verden.
Af Erik Haldan

En offshore-branche under pres er også en offshore-branche med nye muligheder.
Sådan vælger esbjergensere Allan Hundrup, 40 år, og
den 11 år ældre Allan Sejerup Kristiansens anskue den
øjeblikkelige modvind i branchen. Og en af mulighederne
er at stifte selvstændig virksomhed. Det har de gjort nu.
Virksomheden Seacabin, som de to står bag, tilbyder
rådgivning og projektstyring inden for den del af offshoremarkedet, som drejer sig om renovering og ny-indretning
af beboelse offshore.
- Offshore-industrien er meget specialiseret, og kravene
til kompetencer på hvert enkelt område er ofte ganske
omfattende. Når man skal indrette eller bygge om på en
beboelsesrig, er selve det at udføre jobbet i dag en mindre
del af arbejdet i forhold til at skulle dokumentere og sikre,
at man følger procedurerne samt arbejder efter alle sikkerhedsforskrifter. Det er et omfattende arbejde, som med
fordel kan lægges ud til specialister. Og det er vi, siger
Allan Hundrup.

Rådgivning og projektledelse er
vores speciale.

Allan Sejerup Kristiansen, Seacabin

Offshore-branchen er under pres, men det er der også muligheder i. Det mener iværksætterne Allan
Hundrup og Allan Sejerup Kristiansen, som netop har stiftet virksomheden Seacabin med speciale i renovering og ny-indretning af beboelse til det maritime marked og offshoresektoren.

Han har ti år i offshorebranchen herhjemme og i udlandet
bag sig hos Maersk Oil Esbjerg & Qatar. En stor del af tiden som kunde til den rådgivning og projektstyring, han
nu selv udbyder. Suppleret af Allan Sejerup Kristiansens
håndværksmæssige baggrund og mange års erfaring med
at levere indretning af beboelse til den maritime industri,
krydstogtskibe og offshorebranchen, er makkerparret sikre
på, at Seacabin nok skal finde sit marked.
- Vi har kompetencer og brancheerfaring på et nicheområde, som alle har brug for. Vi ønsker at tilbyde nøglefærdige løsninger lige fra rådgivning til det håndværksmæssige arbejde, så kunden kan overlade opgaven til os og
koncentrere sig om at bruge sine egne kræfter og midler
på noget andet, siger Allan Sejerup Kristiansen.

Ingeniørfirma i ryggen

De to iværksættere fra Esbjerg går i øvrigt ikke på jagt
efter kunde alene. Bag dem står den ekspanderende ingeniørvirksom BIIR, som har købt sig til 60 procent af virksomheden. Det sikrer stifterne et afgørende kapitalgrund-

lag og en fantastisk opbakning fra en virksomhed, der har
200 ingeniører i Danmark og yderligere 100 i Ukraine.
- Det giver os et rigtig godt udgangspunkt, at vi har så
mange kompetente ressourcer at trække på fra dag ét,
siger en optimistisk Allan Hundrup og bakkes op af sin
makker Allan Sejerup Kristiansen.
I deres nye firma, Seacabin, er der tre medarbejdere. Det
tal har de to iværksættere et mål om at øge støt de kommende år. Om fem skulle der gerne være 15, lyder målet.

Fakta:

Seacabin har afsæt i Esbjerg, men er stiftet
som en global virksomhed. Nogle af de første
markeder, man vil søge ud på, er Norge og Danmark i Nordsøregionen og Iran i Mellemøsten.
Esbjerg-firmaets speciale er rådgivning om opholds- og bofaciliteter for arbejdskraft offshore.
Firmaets tilbud gennem kompetent projektstyring og effektivisering af projekter for offshorevirksomheder overalt i verden.

Branchens bedste
kundetilfredshed
100% af vores kunder siger, at Contea har en god forståelse for deres virksomheds problemstillinger.
97% af vores kunder siger, at Contea, hver dag, giver den støtte og hjælp de forventer.
95% af vores kunder siger, at Conteas medarbejdere lever op til deres krav og informerer tilfredsstillende.
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