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Tove Bylund utses till ny CHRO på Net
Insight

Stockholm – Net Insight rekryterar Tove Bylund som ny CHRO (Chief Human Resources 
Officer) med ansvar för att leda bolagets HR-organisation. Tove kommer att ingå i Net 
Insights koncernledning och tillträder tjänsten den 10 januari 2023.

Tove Bylund är en engagerad och utvecklingsorienterad HR-profil med 15 års erfarenhet av 
brett HR-arbete och kommer närmast från Wise Consulting där hon haft olika globala och 
seniora tjänster. Dessförinnan har hon erfarenhet från bland annat Teracom och Capgemini 
Consulting.

”Jag är mycket glad att välkomna Tove Bylund till Net Insight,” säger Crister Fritzson, VD på Net 
Insight. ”Tove kommer att ansvara för den fortsatta strategiska utvecklingen där bland annat 
kompetensförsörjning, effektivitet och utveckling av företagskulturen står i fokus. Då vi är ett 
tillväxtbolag är det viktigt att locka de bästa talangerna. Tove kommer med sin breda 
erfarenhet att förstärka vår förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare och att hitta den 
spetskompetens vi behöver för att fortsätta utmärka oss för vår innovationskraft inom 
mediatech.”

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för 
videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om 
flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer 
och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera 
sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa 
mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av 
virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda 
på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.
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Följ oss:

Twitter: twitter.com/NetInsight
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/
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