
24SevenOffice rekryterar till säljorganisationen i Sverige

24SevenOffice Scandinavia AB (”24SevenOffice” eller ”Bolaget”) har anställt Jonas Håkansson som Senior Sales Executive till den svenska
säljorganisationen med start den 3 april 2018. Jonas Håkansson har bred erfarenhet från att arbeta med försäljning. Tidigare har Jonas innehaft seniora
försäljningspositioner vid bland annat Tele2, Oracle samt Trafikverket ICT. Jonas var även under perioden 2008 till 2011 med och byggde upp 24SevenOffice
försäljningsverksamhet i Sverige med mycket goda resultat.

- ”Vi är igång med rekryteringen av den svenska organisationen för att expandera 24SevenOffice på den svenska marknaden. Jag är mycket nöjd med att
få Jonas tillbaka till Bolaget när vi nu intensifierar vår marknadsbearbetning i Sverige. Jonas känner både Bolaget, marknaden och vår produkt mycket vä
l”, säger Ståle Risa, VD i 24SevenOffice.

24SevenOffice fortsätter med sin tillväxtstrategi i Sverige och har påbörjat att intensifiera marknadsbearbetningen i Sverige med fokus på företag med över
fem anställda. 24SevenOffice är idag marknadsledande i Norge för molnbaserade affärssystem och avser att hjälpa fler kunder på den svenska marknaden
att effektivisera samt automatisera administrativa processer genom Bolagets ERP-teknologi. Expansionen i Sverige avses att ske genom att en sälj- och
marknadsorganisation om upp till 12 personer etableras i Sverige. Den svenska organisationen skall verka för att bearbeta återförsäljare och
samarbetspartners tillsammans med Customer Success-teamet i Norge. Bolagets affärssystem möjliggör för kunderna att växa tillsammans med
24SevenOffice. En konkurrensfördel Bolaget har är att kunna erbjuda en mycket skalbar lösning från små till medelstora företag och från professionella till
icke-professionella användare, i ett anpassat gränssnitt.
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Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade
lösningar. Systemet används av över 28 000 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där
modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler for redovisning, CRM,
fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning.


