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AHERN DENMARK ANSÆTTER SALGSCHEF 
 
Vejle, Danmark (10. maj 2021) Ahern Denmark™ har den fornøjelse at meddele, at vi har ansat Lars 
Raagaard som salgschef. 
 
Lars bliver en del af det voksende team hos Ahern Denmark A/S, der overtog hovedparten af 
forretningsaktiviteterne i den danske virksomhed KH Lift ApS i april, og varetager salg, service og 
levering af reservedele til førende mærker inden for udstyr, herunder Snorkel™ og DENKA Lift. 
 
Lars Raagaard har tidligere været ansat hos Terex Corporation og blev salgschef hos Genie Scandinavia i 
2006 og blev forfremmet til salgsdirektør i 2016 med ansvar for salg i Tyskland, Østrig og Schweiz. I 2017 
blev Lars også salgsdirektør for Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Færøerne, Island og de 
baltiske lande. Han begyndte sin karriere i 1987 hos Hünnebeck - en del af Harsco-virksomheden - som 
bygningsingeniør, inden han blev produktchef for arbejdsplatforme, en stilling han bestred fra 1992 til 
1995. Siden da har Lars haft en række roller hos SGB Danmark på afdelingen for stillads, forskalling og 
arbejdsplatforme, herunder salgschef, salgsdirektør og adm. direktør fra 2004 til 2006.  
 
I sin nye rolle hos Ahern Denmark skal Lars fokusere på at udvikle salget af Snorkel lifte, teleskoplæssere 
og materialehejs, såvel som DENKA Lift-produkter. Henrik Skibsted, der er adm. direktør i Ahern 
Denmark, samt områdeansvarlig for salg af Snorkel i Skandinavien og Baltikum. 
 
Henrik Skibsted udtaler, at "Vi er utrolig glade for at kunne byde Lars velkommen ombord hos Ahern 
Denmark. Lars har arbejdet i over 25 år i branchen, er velkendt i branchen og højt respekteret og kan 
tilføje vores ekspanderende team mange års erfaring, kundefokus og strategiske visioner. Det er vores 
mål at blive en af de førende leverandører af lifte, teleskoplæssere og materialehejs i Danmark, og jeg 
ved, at Lars er den rigtige person, der at hjælpe os med at opnå dette."  
 
Lars udtaler om sin ansættelse, at "jeg glæder mig til at påbegynde et nyt kapitel med Henrik og teamet 
på dette nye forretningseventyr. Jeg har altid nydt at rejse og møde mennesker på tværs af regionerne 
og udenlands, men nu ser jeg frem imod at gøre mere af det samme i mit hjemland Danmark i denne 
nye rolle. Snorkel-mærket og i særdeleshed nogle bestemte nøgleprodukter er populære i Danmark, 
men jeg glæder mig til at introducere kunderne til det bredere produktsortiment, herunder de nye 
litium-drevne modeller." 
 
Lars påbegynder sin nye rolle med umiddelbar virkning. Ahern Denmark A/S, hvis stiftelse blev 
bekendtgjort 1. april 2021, har snart afsluttet sin overgang fra KH Lift ApS og lancerer snart sin nye 
hjemmeside.  



 

 

 
Virksomheden er også fortsat i færd med at ansætte yderligere medarbejdere til stillinger, der er blevet 
nødvendige ved etableringen. Interesserede parter kan finde yderligere oplysninger på 
www.aherndenmark.dk eller kan kontakte Henrik Skibsted på +45 50 53 85 22 eller via e-mail 
henrik.skibsted@aherndenmark.dk. 
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