
 

 

 

 

Pressmeddelande   Göteborg den 2019-02-15 

 

Armatec utvecklas och har förstärkt med 
nya medarbetare 
 
Det senaste halvåret har Armatec försärkt med nya medarbetare inom Lager, 
Systemavdelning, Marknadskommunikation samt Kundsupport och Inköp.  
 
Anders Carlsson är vårt senaste tillskott och har tillträtt en tjänst som Lagerchef. Han har många 
års erfarenhet av olika arbetsuppgifter inom lager och logistik, närmast kommer han från en roll 
som teamchef på Hjälpmedelscentralen. Anders ser mest fram emot att skapa en ny struktur för 
att arbetet ska kunna bedrivas så smidigt som möjligt, från order till leverans. 
 
Fredrik Johansson förstärker systemavdelningen då han tillträtt en tjänst som Projektledare för 
Armatecs Industrisystem. Fredrik har gedigen erfarenhet inom projektledning och teknik med 
kunskap som spänner hela vägen från off-shore applikationer till livs- och läkemedel. Han har 
tidigare arbetat på bland annat Pharmadule Emtunga AB och GVA AB. 
 
Jonna Kasurinen har tillträtt en tjänst som Marknadsassistent och förstärker avdelningen 
Marknadskommunikation parallellt som hon tar emot växelsamtal. Hon har hittills arbetat som 
marknadsassistent inom e-handel och har dessförinnan tagit en kandidatexamen i 
Företagsekonomi och Marknadsföring.  
 
Mia Sepp förstärker avdelningen för Kundsupport och Inköp med sin långa erfarenhet av 
kundbemötande. Hon har tidigare arbetat i en kundtjänstroll, som säljare och projektledare och 
vet vikten av bra kundvård. Närmast kommer hon från en roll som koordinator/projektledare 
där hon bland annat planerat maskininstallationer, mottagit felanmälningar och fördelat tekniker.  
 

För mer information, vänligen kontakta: 
 
Berndt Öjerborn  
Marknads- & Produktchef  
Tel.: +46 31 890 144  
Email: 
berndt.ojerborn@armatec.se  

Armatec AB är ett kunskapsföretag som utvecklar kundanpassade koncept för vatten, värme, kyla och process i 
Norden. Armatec ägs av Ernströmgruppen och är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i 
Danmark, Norge och Finland. Vi omsätter 450 MSEK i Sverige och är 130 anställda, varav 60 vid vårt huvudkontor i 
Göteborg. Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen och representerar starka 
varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, Flowserve och LESER på den nordiska marknaden. 

Ernströmgruppen AB är ett privatägt, industriellt konglomerat som utvecklar och förvärvar välskötta företag inom 
teknikhandel och industri. Affärsmodellen bygger på att kombinera det bästa med småföretagandets 
entreprenörsanda och det stora företagets styrkor såsom stabilitet, struktur och erfarenhetsutbyte. I företagsgruppen 
ingår 25 nischbolag såsom Armatec, Armaturjonsson, Erab,  Mec-Con, SGP Armatec AS, Retherm Kruge Piping 
Systems, REC Indovent, CM Hammar,Polyform, m.fl. Företagsnätverket, som 2017 för femte året i rad nådde all-
time-high resultat, omsätter ca 1,8 miljarder kronor och har över 650 anställda i Norden och Baltikum. 


