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Ny Operations Manager bäddar för 
europeisk expansion 
Efter fyra år som Supply Chain Manager för Vitamin Well väljer Anton Brink nu att ta steget in i 
transportbranschen som ny Operations Manager för InterEast. Han kommer främst arbeta med att 
vidareutveckla företagets framgångsrika transport- och logistiklösningar för nya marknader. 

– Vi har starka erbjudanden på ett par etablerade marknader såsom Rumänien och Turkiet. Anton 
har helt rätt kunskaper för att identifiera hur samma koncept kan anpassas att fungera lika bra 
även på andra marknader, främst inom Europa, säger Oscar Törnqvist, vice vd på InterEast. 

InterEast rekryterar Anton Brink som ny 
Operations Manager med övergripande 
kvalitetsansvar. Han arbetade senast som Supply 
Chain Manager för Vitamin Well där han 
ansvarade för alla inköp av speditionstjänster. 

– Jag har alltid arbetat nära speditörer och 
åkerier och vet vad man som kund vill ha. Det 
kommer jag ha stor användning för i arbetet 
med att vidareutveckla InterEasts olika 
erbjudanden. InterEast är ett flerfaldigt 
Gasellföretag med stor potential att fortsätta 
växa, säger Anton Brink, ny Operations Manager 
för InterEast. 

När Anton bestämde sig för att lämna sin tidigare tjänst hade han siktet inställt på 
transportbranschen. En av anledningarna till att han fastnade för InterEast är företagets framtidsmål. 

– InterEast är i samma storlek och har liknande ambitioner att växa som andra arbetsplatser jag varit 
på, där jag trivts bra och där företaget nått framgång. Att InterEast är familjeägt och fortfarande drivs 
av grundarna gör att vi kan fatta snabba beslut, och vi har därmed möjlighet att anpassa oss efter 
marknadens behov. 

Efter en månad hos InterEast trivs Anton bra. 

– Det är bra driv och en positiv stämning på företaget. InterEast har alla förutsättningar att fortsätta 
växa och jag ser fram emot att vara en del av framgången, säger Anton Brink. 
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