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ANNONCE

Alsidighed og kvalitet
er dyder hos A-Z-Snedkeriet
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snedkere i virksomheden.
- Fleksibilitet og alsidighed har
altid været en nødvendighed i faget.
Opgaverne ændrer sig hele tiden,
forklarer John Pedersen, mens han
viser rundt i virksomheden.
- Som snedker skal man have en
kreativ indgangsvinkel, fordi opgaverne kan være meget specialiserede. Samtidig skal der være stort fokus på høj kvalitet og et godt design,
siger han videre.
Maritime kunder
Virksomhedens placering på Esbjerg Havn har medført, at cirka en
femtedel af opgaverne kommer fra
maritime kunder eller offshore-virksomheder.
- Vi har omkring 15 havnerelaterede
kunder, som vi løser flere forskellige
opgaver for. Lige fra specialfremstillede emballage-kasser til skibsaptering og vedligehold. Det kræver
hurtig indsats, fordi skibene venter
ikke, siger John Pedersen.
- Og vi har naturligvis kunnet mærke, at offshore-branchen har været
igennem en svær tid, så vi ser naturligvis frem til, at branchen ser ud til
igen at få vind i sejlene, tilføjer han.
Blandt de andre store arbejdsområder er lægning og pleje af gulve,
bygningsvedligehold, reparation af
møbler og diverse inventar.
Specielle opgaver
Det er dog omstillingsevnen og
den fleksible indgangsvinkel, som

Med over 30 års erfaring i snedkerfaget, er John Pedersen og A-Z-Snedkeriet
velkendte i Esbjerg for deres alsidighed og gode kvalitet.

John Pedersen understreger dog, at
virksomheden på ingen måde kun
beskæftiger sig specialopgaver, når
det gælder privatkunder:
- Vi udfører masser af helt almindelige vedligeholds- og monterings-opgaver for privatkunder. Her på værkstedet er vi glade for, at opgaverne er
så varierede - fra ganske almindelige
til meget specialiserede. Det er dét,
som gør det spændende for os at gå
på arbejde, siger John Pedersen.

Fakta om
A-Z-Snedkeriet

Som snedker skal man have en kreativ indgangsvinkel, fordi opgaverne kan være meget
specialiserede. Samtidig skal der være stort
fokus på høj kvalitet og et godt design

John Pedersen

altid har præget arbejdsfilosofien
hos A-Z-Snedkeriet. Når nye trends
opstår, så skifter opgaverne også karakter - og derfor kan John Pedersen
berette om rigtig mange og meget

specielle opgaver:
- Vi har for eksempel lige lavet en
kirkedør til Sjælland. Jeg kan også
nævne vinduer og døre til Tanghus
på Læsø, håndlister til trapper på det

A-Z-Snedkeriet blev grundlagt af
indehaver John Pedersen i 1985.
I dag råder virksomheden over
450 kvadratmeter værksted og
har fire ansatte. Navnet A til Z
skal signalere høj kvalitet, alsidighed, godt design og færdigt
arbejde til tiden.
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