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Stockholm, 11 januari 2016 

GK värvar lokalpolitiker 
 
Geelmuyden Kiese rekryterar tidigare gruppledaren och förstanamnet för 
Moderaterna i Landskrona Erik Raita som juniorkonsult. Han kommer 
huvudsakligen arbeta med public affairs åt GK:s kunder. 
 
– Mitt politiska arbete har varit oerhört utvecklande och GK känns som rätt plats för mig. Jag ser 
fram emot att använda mina erfarenheter från beslutsfattande på kommunal nivå i min nya roll 
som konsult. Jag är stolt över Landskronas utveckling där vi bland annat gick från att vara en av 
landets sämsta skolkommuner till att ligga på övre halvan och dessutom rankas som en av de bästa 
på att ta emot nyanlända flyktingar, säger Erik Raita. 
 
Erik Raita har politisk erfarenhet på såväl kommunal, regional som nationell nivå och kommer 
senast från en roll som gruppledare och förstanamn på kommunfullmäktigelistan för Moderaterna 
i Landskrona. Tidigare har han bland annat suttit i Moderata Studenters riksstyrelse. Erik Raita är 
civilekonom från Lunds Universitet med inriktning Corporate Finance och har även studerat 
finansiering på University of Connecticut. 
 
– Jag är väldigt glad att kunna hälsa Erik välkommen som nyanställd hos oss. Erik kommer med 
sin gedigna politiska erfarenhet framför allt på kommunal nivå vara en bra förstärkning av vårt PA-
erbjudande. Det är en tydlig trend att allt mer fokus läggs på kommunal och regional nivå inom 
public affairs, säger Frida Berg, vd på Geelmuyden Kiese. 
 
Erik Raita börjar idag som juniorkonsult på Geelmuyden Kiese. 
 
För vidare information kontakta:  
Erik Raita, juniorkonsult, Geelmuyden Kiese 
Tel: 0768-22 12 22, e-post: erik.raita@gknordic.com 
 
Frida Berg, vd, Geelmuyden Kiese  
Tel: 0730-240 290, e-post: frida.berg@gknordic.com  
 
Om Geelmuyden Kiese 
Geelmuyden Kiese är en av Skandinaviens största kommunikationsbyråer, med drygt 150 anställda 
på kontoren i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel. Företaget har en årlig omsättning på drygt 
19 miljoner euro och är exklusiv samarbetspartner till Ketchum på den Skandinaviska marknaden. 
För mer information: www.gknordic.com 
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