
Lederskifte i Procab AS       - En bedrift i stadig vekst

Procab AS har i sine 19 driftige år hatt Terje Falla som daglig leder. Da eldre styrker skal  
trappe noe ned, gir utviklingen en naturlig åpning for friske krefter til å holde skuta på  
rett kurs. Rune Halvorsen, som allerede har fungert som salgssjef i Procab i 7 år, har  
nå i mai 2019 overtatt stillingen som daglig leder. 

Rune Halvorsen (49) er bosatt i Porsgrunn, han er gift og har tre barn. Fritiden brukes gjerne på 
seilbåt og veteranbiler. Rune har lang erfaring fra elektrobransjen, med hele 23års ansiennitet i 
teknologiselskapet ABB. 

Som nyutdannet startet Rune sin karriere som produksjonsmedarbeider. Veien videre som 
servicetekniker ga han lærerike oppdrag spredt rundt i hele verden. De siste seks årene i ABB 
arbeidet han som produktsjef i for Euromold og linjebrytere. 

Terje Falla hadde i løpet av årene hørt om denne dyktige karen i ABB og klarte etter hvert å hanke  
han inn i Procab troppen. Dermed har Rune bidratt med sitt åpne sinn, sin store fleksibilitet,  
brede kompetanse og høye arbeidskapasitet i Procab siden 2012. 

Som nevnt skal Terje Falla, i likhet med hva markedssjef Per Lund allerede har gjort, trappe ned  
noen prosent i stilling nå i 2019. Det vil imidlertid ikke si at Terje forsvinner, men han vil gå over  
til andre roller som henholdsvis teknisk sjef og styreleder i Procab. 

At Procab ble stiftet i mai 2000 forteller oss at firmaet i dag er inne i sitt 19. leveår. Det er spennende  
og gøy for gjengen i Drammen at de nå er i sterkere vekst enn noen gang. I løpet  av det siste halve året 
har Procab sett det nødvendig å ansette hele tre nye medarbeidere, og behovet melder seg stadig for 
ytterligere utvidelse. Til neste år fyller Procab 20 år, noe som vil feires med en stor markering. 

Procab AS er en leverandør av produkter for kabel som holder til i Kobbervikdalen rett utenfor  
Drammen. Målet til Procab har alltid vært - og er fortsatt, å finne gode tekniske løsninger for sine  
kunder innen energiverk, offshoreindustri,  
skipsindustri og prosessanlegg. I senere tid  
har de også rettet seg ytterligere mot  
banekunder og utvidet utvalget av  
kontaktmateriell og verktøy ved å bli  
distributør for italienske Cembre S.p.a. 

Ambisjonen til Procab har hele 
tiden vært å være blant de 
«beste i klassen» når det 
gjelder gode produkter, 
god leveringsservice og høy 
kompetanse. Firmaets fokus 
på kvalitet, på bekostning av 
kvantitet om nødvendig, er 
forhåpentlig noe av årsaken
til den langsomme, men 
stabilt oppadstigende kurven. 


