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Nieuwe leiding MIGATRONIC
Michel Faes is sinds begin dit jaar de nieuwe manager
van Migatronic Nederland. Hij heeft daarmee de taken
overgenomen van Albert van Bakel, die met pensioen
gaat. Van Bakel was sinds 1999 het vertrouwde gezicht
van de Nederlandse vestiging van de Deense fabrikant
van lasapparatuur.

Dealernetwerk
Albert van Bakel wist met Migatronic Nederland B.V. de
naamsbekendheid van het merk in Nederland aanzienlijk te vergroten. Toen Migatronic in 2012 besloot om
voortaan alleen nog te werken met dealers en geautoriseerde servicepartners, werd ook het dealernetwerk in
Nederland sterk uitgebreid. Op een aantal regio’s na
heeft Migatronic een goede spreiding over het hele land.
De lasapparatuur wordt op de markt gezet door dealers
en wordt onderhouden door geautoriseerde servicepartners. Dat alles gebeurt in samenwerking met de lasspecialisten van Migatronic.

Opvolger

Lange carrière
Albert van Bakel kijkt terug op een lange carrière in de
lastechniek, waarvan hij een groot deel heeft besteed
aan het vertegenwoordigen van het merk Migatronic in
Nederland. “Het begon voor Migatronic allemaal in
1970, met de bouw van een MAG-lasmachine voor het
repareren van oude auto's. De oliecrisis zorgde voor een
toegenomen belangstelling voor lasapparatuur en dat
stimuleerde de omzet. Na een eerste grote order uit
Zweden begon het bedrijf met de export naar landen
overal in Europa, waaronder Nederland.” Sinds de jaren
80 werd Migatronic in Nederland op de markt gebracht
door metaalgroothandel MCB, waar Albert van Bakel als
lastechnisch vertegenwoordiger werkzaam was. “Toen
MCB besloot zich voortaan alleen nog toe te leggen op
het leveren van metalen halffabricaten, greep ik de kans
om in overleg met het moederbedrijf een Nederlandse
Migatronic-vestiging op te zetten. Dat gebeurde in
1999.”

Vanaf 1 januari 2017 heeft Albert van Bakel zijn taken
geleidelijk overgedragen aan Michel Faes, die eerder al
werkte voor Migatronic als demonstrateur en vertegenwoordiger. “Net als Albert heb ik ervaring in de lastechniek. Ik ben begonnen als lasser en ik ben later als
projectleider/manager actief geweest in de procestechniek. Ook heb ik gewerkt als manager Opleidingen bij
De Groot Lastechniek in Breda.” Michel Faes wil zich in
zijn nieuwe functie nog meer dan zijn voorganger toeleggen op het begeleiden en trainen van de servicepartners en dealers van Migatronic. Faes: “We gaan
daarnaast onze potentiële eindgebruikers vaker bezoeken. De promotie van onze producten is een belangrijk
element om succesvol te kunnen zijn, zowel voor ons
als voor onze partners.”

Puzzel mee op pagina 35 van deze uitgave.
Ga naar www.vakbladlastechniek.nl, geef uw oplossingen en wordt laspuzzelaar van het jaar
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