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Studentbostäder i Norden ökar takten
genom nyckelrekryteringar
Studentbostäder i Norden fortsätter att förstärka organisationen med fyra
nyckelrekryteringar inför bolagets expansion. Genom värvningarna tillförs gedigen
kompetens och erfarenhet inom hållbarhet, IT / digitalisering samt redovisning, vilket är
viktigt inför fortsatt tillväxt och internationalisering.
David Svensson blir bolagets nya CFO. David kommer tidigare från rollen som Controller från
Amasten och har en bred kompetens och gedigen bakgrund inom redovisning och rapportering för
börsbolag.
Magnus Jägre träder in i en ny roll som bolagets Hållbarhets- och innovationschef. Magnus
kommer närmast från Amasten och rollen som IT- och hållbarhetschef. Han var tidigare CIO hos
Rikshem och dessförinnan global driftschef på H&M IT.
Peter Bergåse och Mikael Lundmark rekryteras som IT-tekniker och kommer att ansvara för
support, drift och implementering av nya planerade digitala lösningar.
Det känns verkligen roligt att vi lyckats attrahera så duktiga kollegor. Genom dem kan vi öka
takten ytterligare och stärka kompetensen i centrala delar i bolaget. Med en stärkt ekonomi- och
hållbarhetsfunktion ser jag fram emot att ta många stora kliv framåt i höst tillsammans.”, säger
Rebecka Eidenert, VD för Studentbostäder i Norden.
Startdatum för tjänsterna är från och med den 1 september.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
25 augusti 2021 kl. 08.30 CET.
För ytterligare information kontakta:
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se
Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB
(556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se
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Om Studentbostäder i Norden - SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner,
regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt
digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och
det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.
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