Pressmeddelande
Schneider Electrics svenska vd tillträder ny roll
med ansvar för norra Europa
Efter två år som vd för Schneider Electric Sverige tillträder Thomas Träger som President
Northern Europe Zone. Han kommer i sin nya roll bland annat att fokusera på att accelerera
bolagets digitala transformation.
Solna, 12 april 2019 – Thomas Träger började sin karriär inom Schneider Electric-koncernen för 30 år
sedan och har gedigen erfarenhet från olika länder och befattningar. Sedan 2008 har han innehaft
flera roller i Norden och Baltikum, såsom Vice President Finans, affärsutvecklare och vd för Schneider
Electric Danmark. 2017 tillträdde Thomas sin nuvarande roll som vd för Schneider Electric Sverige.
Thomas har ett starkt fokus på ledarskap, medarbetarengagemang och kunder som de senaste åren
har lett till en framgångsrik utveckling av Schneider Electric Sverige. I sin nya roll som President
Northern Europe Zone kommer Thomas att fortsätta fokusera på lönsam tillväxt i zonen och att driva
på den digitala transformationen.
– Jag är stolt över det medarbetarengagemang som vi lyckats bygga upp med en kundcentrerad
kultur. Med det fortsatta förtroendet och i den nya rollen som President Northern Europe Zone ser jag
fram emot att fortsätta fokusera på att accelerera den digitala transformationen som hjälper våra
kunder och partners att skapa tillväxt i hela värdekedjan, säger han.
Thomas kommer initialt att fortsätta som vd för Schneider Electric Sverige parallelt med att han
tillträder sin nya roll den första maj. Verksamheten i Sverige kommer att fortsätta i enlighet med
rådande affärsplan, mål och prioriteringar.
För mer information, kontakta:
Malin Brant-Lundin, marknads- och kommunikationschef, malin.brant-lundin@se.com, 073-086 56 64
Om Schneider Electric:
Schneider Electric är en ledande specialist inom digital utveckling av energihantering och automation i hem,
fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier. Med närvaro i över 100 länder är Schneider Electric världens
ledande företag inom energihantering - mellanspänning, lågspänning, avbrottsfri kraft och automationssystem. Vi
erbjuder integrerade lösningar som effektivt kombinerar energi, automation och mjukvara. I vårt globala
ekosystem samarbetar vi i vår öppna plattform med ett stort nätverk av partners, systemintegratörer och
utvecklare för att leverera realtidskontroll och optimala lösningar. Vi tror att alla fantastiska medarbetare och
partners gör Schneider till ett fantastiskt företag. Vårt engagemang för innovation, mångfald och hållbarhet
säkerställer att "Life is On” är överallt och för alla.www.schneider-electric.se
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