
 

 
 

Lehdistötiedote 
 
Tukholma, 24. tammikuuta 2017 
 

Phetra Ericssonista Ovakon uusi EVP HR, Communication & SHE 
 
Ovako on tänään ilmoittanut, että Hälleforsin liiketoimintayksikön HR Manager Phetra 
Ericsson on nimitetty konsernin Executive Vice President HR, Communication & SHE 
-tehtävään. Phetra Ericsson seuraa tehtävässään Karin Lagerstedt Woolfordia, joka 
jättää konsernin helmikuun 2017 lopussa. 
 
Phetra Ericsson on ollut Ovakon palveluksessa vuodesta 2011 lähtien ja hänellä on 16 

vuoden kokemus henkilöstöhallinnosta ja johtamisesta usealla eri teollisuuden alalla. Lisäksi 

hänellä on operatiivista kokemusta muun muassa Hälleforsin vastaavana Site Managerina 

vuoden 2016 kesästä alkaen. 

 

“Toivotan Phetran lämpimästi tervetulleeksi konsernin johtoryhmään, vastuullaan 

henkilöstöhallinto, viestintä sekä turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasiat”, sanoo 

konsernijohtaja Marcus Hedblom. ”Phetran kokemus Ovakon liiketoiminnasta sekä laaja 

osaaminen henkilöstöasioissa on arvokasta kehittäessämme edelleen esimiehiämme ja 

työntekijöitämme koko konsernissa, kuten myös pyrkimyksissämme kehittää ja ottaa 

käyttöön yhteisiä toimintatapoja ja järjestelmiä henkilöstöhallinnossa, viestinnässä ja 

turvallisuudessa.” 

 

Karin Lagerstedt Woolford jättää Ovakon johtoryhmän, jossa hän on palvellut vuodesta 

2014.  

 

“Omalla sitoutumisellaan ja osaamisellaan Karin on nostanut Ovakon henkilöstöhallinnon, 

viestinnän sekä turvallisuus-, terveys- ja ympäristöasiat uudelle tasolle. Hänen johdollaan 

olemme vahvistaneet näiden toimintojen osaamista, luoneet modernin liiketoimintalähtöisen 

rakenteen johtajuuden kehittämisessä ja viestinnässä sekä edistäneet 

turvallisuuspyrkimyksiämme, joissa olemme saavuttaneet selkeitä tuloksia”, Marcus 



Hedblom sanoo. ”Haluan kiittää Karinia hänen panoksestaan Ovako eteen ja toivotan 

hänelle mitä parhainta tulevaisuutta.” 

 

- - - 
Tietoa Ovakosta 
Ovako kehittää teknisesti korkeatasoisia teräsratkaisuja kuulalaakeri-, ajoneuvo- ja konepajateollisuudessa 
toimiville asiakkailleen yhteistyössä näiden kanssa. Teräksemme tekee asiakkaidemme lopputuotteista 
kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää – se merkitsee viime kädessä älykkäämpiä, vähemmän energiaa 
kuluttavia ja ympäristöystävällisempiä tuotteita.  
 
Tuotantomme pääraaka-aine on kierrätysteräs, josta valmistetaan tankoja, putkia, renkaita ja puolivalmiita 
komponentteja. Ovako on edustettuna yli 30 maassa, ja yhtiöllä on myyntikonttoreita Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa ja Aasiassa. Vuonna 2015 Ovakon liikevaihto oli 834 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden 
lopussa 2 905. Lisätietoja internet-sivustoltamme osoitteesta www.ovako.com. 
 
 
Lisätietoja: 
 
Lehdistö- ja mediakontaktit 
Oskar Bosson, Head of Group Communications 
Puhelin: +46 704 10 71 80 
Sähköposti: oskar.bosson@ovako.com  
 
Sijoittajasuhteet 
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control 
Puhelin: +46 (0)8622 1323 
Sähköposti: nicholas.kallsater@ovako.com 
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