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”Skelmose har væ-
ret en god repræ-
sentant for os med 
den gode og pro-
fessionelle be-
handling af kandi-
daterne.” 
 
 
Bruno Ringgaard, 
Produktionschef, 
Styropack A/S, 
Glejbjerg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
En kunde fortæller om samarbejdet med Skelmose  
 
 
Bruno Ringgaard, Produktionschef, Styropack 
A/S, Glejbjerg: 
 
”At oprette en ny funktion og finde den rette person er 
ikke nogen nem opgave. Vi fik derfor assistance fra 
Skelmose til at finde en kompetent medarbejder, der 
kunne opbygge den nye funktion. Forløbet blev gennem-
ført på en professionel måde lige fra afdækning af vores 
forventninger og behov til en ny medarbejder til det sid-
ste møde med den valgte kandidat. 
 
Kommunikation og information blev ført på fortræffelig 
vis, kort og præcist med et minimum af tidsforbrug for 
os. De kandidater der blev præsenteret var alle velkvali-
ficerede personer, hvilket blev bekræftet ved de efterføl-
gende samtaler. Samtalerne blev supporteret af Skelmo-
se der på den måde sikrede at alle sten blev vendt og 
indblikket i kandidatens personlighed blev afdækket pro-
fessionelt. 
 
Skelmose har været en god repræsentant for os med 
den gode og professionelle behandling af kandidaterne. 
Jeg er overbevist om at kandidaterne ikke ville være 
bange for at søge job hos os, hvis vi igen skulle få beho-
vet. Vi er ligeledes godt tilfreds med den assistance der 
er ydet fra Skelmose.” 
 
 

 
 
 

Styropack A/S udvikler og producerer emballager, halv-
fabrikata og andre løsninger i EPS (ekspanderet polysty-
ren) og beslægtede skumplastmaterialer. 
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Bo Skaibek Brinch, 
kvalitetschef hos 
Styropack A/S 
 
 
 
 
 
 
 
Rachid Atia,  
PTA-ingeniør hos 
Styropack A/S 
 
 

 
To kandidater fortæller om samarbejdet med Skelmose  
 
 

 
Bo Skaibek Brinch, ansat som kvalitetschef hos 
Styropack A/S, Glejbjerg: 
 
”Aksel har formået konstant at forventningsafstemme 
samt gøre processen i rekruttering yderst behagelig 
og afslappet. Hans ærlighed og nysgerrighed har åb-
net op for kommunikationen og han viser en naturlig 
interesse i ens kompetencer og dykker ned i ens po-
tentiale og ser muligheder, ikke begrænsninger.  
 
Den største anbefaling herfra - Ros skal gives, hvor 
ros er fortjent!" 
 
 
 
Rachid Atia, ansat som PTA-ingeniør hos 
Styropack A/S, Glejbjerg: 
 
”Jeg takker mange gange for forløbet vedrørende min 
ansøgning og ansættelse. Jeg har følt mig tryg og 
professionel behandlet og har under hele forløbet væ-
ret godt informeret om både firma og stilling. Det var 
en virkelig god proces (meget professionelt). 
 
Jeg anser Skelmose for et professionelt firma, som 
har styr på tingene.” 
 
  

 
 
Styropack har gennem de seneste år udviklet sig fra primært at være producent af 
EPS-baserede emballageløsninger til fødevareindustrien til også at være leverandør af 
tekniske løsninger til industrien, hvor Styropacks produkter f.eks. indgår i en intern 
logistikløsning i kundens produktion eller indgår i kundens slutprodukt – elektronik-
produkter, varmevekslere, vinduer m.v. Denne udvikling stiller nye krav til kvalitet og 
arbejdsmiljø i alle led i produktionen. 
 
Siden starten i Glejbjerg i 1964 har Styropack A/S været i positiv udvikling med store 
investeringer i teknologi, miljø og sikkerhed. Virksomheden ejes i dag af den holland-
ske koncern Synbra bv, der er blandt Europas førende udbydere af EPS og beslægtede 
skumplastmaterialer. Styropack beskæftiger ca. 120 medarbejdere på virksomheder-
ne i Glejbjerg og Maribo. 


