
 

 

 
TCM Group A/S – pressemeddelelse - udnævnelse: 
 
Lis Hammelsvang får ansvaret for produktionen i køkkenkoncern   
 
Køkkenkoncernen TCM Group opretter ny lederstilling som supply chain manager 
og ansætter kvindelig civilingeniør fra køkkenbranchen 
 
I en nyoprettet stilling som supply chain manager har køkkenkoncernen TCM Group A/S 

udnævnt en kvindelig civilingeniør, Lis Hammelsvang, der bringer stor erfaring inden for 

produktion, logistik og udvikling med sig fra både vindmølleindustrien og køkkenbranchen. 

 

I den danske køkkenkoncern i Tvis får Lis Hammelsvang, 47 år og Mphil, det overordnede ansvar 
for produktionen i TMK og Nettoline. I praksis vil det sige, at hun kommer til at stå i spidsen for 

fremstillingen af fire køkkenbrands – Svane Køkkenet, Tvis Køkkener, Nettoline og kitchn. Lis skal 

derfor bl.a. gennem yderligere teknologiske tiltag understøtte TCM Groups rejse som førende 

indenfor innovation af dansk producerede kvalitetskøkkener.  

 
”Vi er meget glade for at få en så stærk kapacitet inden for produktionsledelse med ombord i 

koncernens ledelsesteam, og som et stort plus kender hun køkkenbranchen,” siger adm. dir. Ole 

Lund Andersen, TCM Group. 

 

Lis Hammelsvang kommer fra en stilling som teknisk chef i den svenskejede køkkenkoncern 

Nobia Danmark, hvor hun har haft det produktionstekniske ansvar og stået for implementering af 
nye produkter i produktionen i Ølgod. Desuden har hun mange års erfaring i ledelse af 

produktion og logistik fra vindmølleindustrien i den tidligere Vestas-ejede maskinfabrik, nu 

privatejet leverandørvirksomhed Global Castings i Lem, som fremstiller store 

støbejernskomponenter til vindmøller. 

 
”Jeg ser meget frem til at blive en del af teamet hos TMK og Nettoline, som begge er virksomheder 

med rødder solidt plantet i det vestjyske og med gode grundværdier. I den nye stilling håber jeg at 

kunne bidrage til den fortsatte vækst,” siger Lis Hammelsvang, der er uddannet eksportingeniør 

fra Ingeniørhøjskolen i Horsens og har en mastergrad -Mphil in Mechanical Engineering - fra det 

engelske University of Brighton. 

 
Lis Hammelsvang tiltræder stillingen som supply chain manager for TCM Group den 1. november 

2018. 

 

 
Om TCM Group  

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener og badeværelses- og 

opbevaringsmøbler. Produkterne er dansk design, produceres i Danmark og er rodfæstet i en stolt 

tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane 
Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis, Nettoline og kitchn. Samlet 

dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 125 forhandlere i Danmark og 

resten af Skandinavien. Endvidere sælger TCM Group private labelkøkkenmærker gennem gør det 

selv-forretninger i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. Yderligere oplysninger fås 

på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.  

 
Yderligere information:  

TCM Group A/S: Administrerende direktør Ole Lund Andersen  

Tlf.: (+45) 97 43 52 00 

 
Billede vedhæftet: 
Lis Hammelsvang, MPhil, Mechanical Engineering, ny supply chain manager i TCM Group. 
 

 



 


