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Ny VP/GM i ITW GSE
ITW GSE, en division i Illinois Tool Works Inc. annoncerer direktørskifte.
Med virkning fra 1 september, 2022 udnævnes Poul Elvstrøm (52) til Vice President / General
Manager i ITW GSE divisionen, herunder ITW GSE Aps i Odense. Poul har været i virksomheden
siden 1998, og har gennem årene avanceret gennem en række roller, senest som VP, Global
Sales & Marketing. Poul har et dybt branchekendskab og en lang erfaring med divisionsledelse.
Med sit globale salgsansvar for ITW’s ground support equipment virksomheder, har han i 2018
ledet processen med at implementere en global single brand strategi, der forenede brands som
Hobart, AXA Power, Trilectron, J&B Aviation og Houchin til én division: ITW GSE. Nu påtager han
sig VP/GM-ansvaret og vil fortsat være bosat i Danmark.
Efter 38 års dedikeret service til Illinois Tool Works og GSE-divisionen, har Henrik Olsson besluttet
at trække sig fra sin rolle som VP/GM og vil i stedet fortsætte i en ny rolle. Henrik blev udnævnt til
VP/GM for den globale division i 2012 og har udviklet GSE-divisionen til en ægte ITW-rollemodel.
Henrik har gennem årene været kendt for sine solide resultater, og udover sine evner som
strategisk og kreativ tænker, har han udvist et lederskab baseret på tillid og empowerment. Han er
især kendt for sine mange initiativer for medarbejdernes trivsel – hvor han altid selv har vist vejen
ved at sætte handling bag sine ord. Han implementerede daglig motion i arbejdstiden, hvilket er
blevet en stor del af virksomhedens DNA og har styrket holdånden. Det er ikke kun anerkendt af
medarbejderne, men resulterede også i, at ITW GSE i 2013 fik tildelt titlen som "Danmarks
sundeste virksomhed".
Henrik fortsætter inden for ITW i en ny rolle som 80/20 Toolbox Coach – EU Region. I sin nye
stilling, vil Henrik udnytte sin viden og assistere andre europæiske ITW-divisioner med
implementering af koncernens forretningskoncept.
Poul Elvstrøm ser en spændende fremtid forude for GSE-divisionen. ITW GSE har en unik kultur,
og kernen i vores forretning er medarbejdernes talent og engagement. Vi fokuserer på det, vi er
bedst til, og vi stræber efter at gøre det bedre end nogen anden. Grønne løsninger til
luftfartsindustrien har aldrig været mere relevante end i dag. Divisionen har mange innovative
ideer i støbeskeen, som kan hjælpe lufthavne og flyselskaber med at opnå deres mål om en
reducering af CO2 udledning. "Med stigningen i middelklassebefolkningen i nogle af verdens mest
befolkede regioner, vil det globale passagertal stige, og vi vil derfor også se en stigning i
flytrafikken. Vi er glade for at kunne være med til at elektrificerer det udstyr, som servicerer
parkerede fly, og derved gøre det muligt at rejse på en mere bæredygtig måde”, siger han.
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Henrik Olsson (tv) giver stafetten videre til Poul Elvstrøm (th)

ITW GSE og ITW GSE facts:
Med mere end 90.000 maskiner installeret i mere end 100 lande, er ITW GSE en førende
leverandør af miljøvenlige strømforsyninger og køleanlæg , samt kabler og slanger til parkerede
fly. ITW GSE har to produktionsfaciliteter i Palmetto, Florida, USA og Odense, Danmark. Se mere
på Itwgse.com
ITW GSE er en del af Illinois Tools Works (ITW), et Fortune 500-selskab med over 100 års
historie. ITW er et amerikansk konglomerat indenfor avanceret industriel teknologi, og består af 82
forretningsdivisioner med aktiviteter i 52 lande, og som beskæftiger cirka 45.000 medarbejdere
over. Se mere på Itw.com
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