
ANNONCE FOR HS ENTREPRISE A/S

Annoncen er produceret af JFM´s kommercielle afdeling i samarbejde med HS Entreprise A/S.

Det er kontakten til kunder og bygherre, 
besøgene på byggepladsen og især fingeren 
på den lokale puls, der er benzinen på 
motoren hos HS Entreprise A/S fra Viborg. 
For få år tilbage opdagede virksomheden et 
hul i markedet, som de siden har haft travlt 
med at fylde ud

Hvis vi placerer en passer i Viborg centrum og 
tegner en cirkel i en radius af tredive kilome-

ter, er det inden for den, vi opererer. Sådan læg-
ger Lars Pedersen ud. Han er én af to ejere af HS 
Entreprise, som er kommet godt fra start, siden 
de i 2015 fik hul igennem som en af de få lokale 
hoved- og totalentreprenør i Viborg.

Travlhed bygger på samarbejde
På Latinskolen i Viborg er de fredede bygninger 
bygget om til boliger, og i Rødkærsbro er der i 
samarbejde med Viborg Kommune etableret en 
ny børnehave med plads til 120 børn. Siden HS 
Entreprises første opgave; 14 nye rækkehus for 
Boligselskabet Sct. Jørgen, har den lokale virk-
somhed føjet mange spændende byggeprojek-
ter til cv’et.
– Vi blev kastet ud i opgaverne med det samme 
og havde travlt fra dag ét. Jeg synes, det fortæller 
noget om, at der var og fortsat er et behov for 
en virksomhed, som løfter den samlede opgave 
hele vejen fra idé til færdigt resultat og tager det 

overordnede ansvar som styringsentreprenør, 
siger Lars Pedersen, der tilføjer, at samarbejdet 
med Boligselskabet Sct. Jørgen er blevet endnu 
stærkere med tiden.

Lokalt er logisk
HS Entreprise vælger samarbejdspartnere 
primært ud fra det gode samarbejde, men 
naturligvis også ud fra den rette pris. Tingene 
skal hænge sammen. Dén snusfornuft har affødt 
en solid pipeline af opgaver i 2020 med to store 
sager fra – igen Boligselskabet Sct. Jørgen – der 
skal afsluttes samt udsigten til endnu et børne-
havebyggeri, denne gang i Arnbjerg, som er et af 
de nye, populære områder i byen.
– Vi regner i øjeblikket som gale på henvendels-
er fra flere lokale spillere. Vi har fra starten været 
bevidste om, at vi ikke skulle ud og konkurrere 
med lignende virksomheder i Aarhus eller Aal-
borg, og så er vi tilbage ved det lokale islæt; vi 
vil hellere være kendte lokalt frem for at være én 
af mange konkurrenter i andre byer. Logistikken 
og nærheden betyder meget for os i forhold til at 
vedligeholde det gode samarbejde.

Mennesket forrest
Medarbejderne holder fast ved HS Entreprise:
– Vi vil gerne skabe kontinuitet og uddanne 
vores egne håndværkere og har derfor konstant 
5-6 lærlinge ansat. Vi videreuddanner også de 
medarbejdere, der af fysiske årsager har brug 
for færre timer. De bliver nogle fortrinligt dygtigt 

formænd rundt om på byggepladserne. De ting 
tilsammen giver stor stabilitet, siger Lars.
Inden for et overskueligt tidsrum vil HS Entreprise 
gerne ansætte en bygge- eller projektleder til at 
varetage nogle af de mange hovedentrepriser, 
der finder vej til virksomheden: 
– Udover at der skal være styr på fagligheden, så 
har vi brug for et menneske med det rette væsen, 
der passer ind i vores fællesskab, hvor stem- 
ningen er god, tilliden til hinanden stor, og hvor 
det ikke nødvendigvis er store, forkromede byg-
gerier ved havnefronten, som kalder, slutter Lars 
Pedersen.

Hellere være stærke lokalt  
end være små i nabobyerne

Stabiliteten er stor blandt medarbejderne i virksom-
heden, der vægter faglighed, tillid og videreuddan-
nelse højt

Lars Pedersen er den ene af de to ejere af HS Entreprise, der koncentrerer sig om at være tilstede i lokalområdet
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• HS Entreprise A/S er en udspringer af HS Tømrer 
& Snedker, der startede i 2004 og som i dag er 
tæt koblet sammen med HS Entreprise 

• Virksomheden beskæftiger 30 mand og ejes af 
Lars Pedersen og Henrik Søgaard 

• Se mere på www.hs-byg.dk


