
Handheld expanderar för att möta fortsatt global tillväxt 
[Lidköping och Corvallis, Ore. USA, 30 augusti 2018.] Handheld Group, svensk ledande tillverkare och 

leverantör av stryktåliga datorer, tillkännagav idag att man nyanställer inom produktutveckling och 

försäljning i syfte att stödja fortsatt global tillväxt. 

 

• Jeff Rogers är ny Eastern Regional Sales Manager för Handheld US. Jeff har tjugo års erfarenhet av 

säljledning och strategisk försäljning. Med en bakgrund hos Panasonic Solutions, Data Source Mobility och Getac 

USA har han har djupgående förståelse för de krav och behov dom ställs hos återförsäljare och slutanvändare av 

stryktåliga datorer.  

• John O'Connor är ny Strategic Account Manager for Handheld US, och ansvarig för att upprätthålla 

strategiska partnerskap med stora företagskunder. John är en kundrelationsspecialist och har från sitt arbete med 

företag som Oki Data America och Custom America över 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder att utveckla 

kreativa och anpassade produktlösningar. 

• Erik Gradine är ny Technical Program Manager för Handheld Group, och samarbetar med Handhelds 

svenska produktutvecklingsteam och internationella tillverkningsställen i syfte att utveckla nästa generation 

Handheld-produkter. Med 18 år som mjukvaruingenjör och programchef på Trimble har Erik gedigen erfarenhet 

av mjukvaruutveckling och GNSS-lösningar.  

Genom att kontinuerligt rekrytera högkvalificerade nyckelpersoner fortsätter Handheld sitt åtagande att ligga i 

framkant inom produktutveckling och att på bästa sätt stödja och utveckla nya och befintliga kundrelationer.   

"Handheld växer och utvecklas och vi kan stolt säga att vi attraherar de främsta talangerna inom vår bransch", 

säger Jerker Hellström, VD, Handheld Group. " Vi är glada att välkomna Jeff, John och Erik till Handheld och 

försäkrar att vi kommer att fortsätta vara en ledande utvecklare av innovativa stryktåliga datorer som kan 

effektivisera arbetet för de företag som arbetar i tuffa miljöer”. 
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Om Handheld 
Handheld Group är en tillverkare och global leverantör av stryktåliga mobila datorer, handdatorer och datorplattor 
för professionellt bruk. Handheld och dess återförsäljare världen över levererar mobilitetslösningar till exempelvis 
geomatik-, logistik-, skogsbruks-, kollektivtrafik-, bygg-, underhålls-, gruv-, försvars- och säkerhetsföretag samt 
allmännyttiga företag. Handheld Group, med huvudkontor i Sverige, har dotterbolag i Finland, Storbritannien, 
Nederländerna, Italien, Tyskland, Schweiz, Australien och USA. För mer information se 
www.handheldgroup.com/sv 

 
Presskontakt:  
Sofia Löfblad, Marknadschef, Handheld Group AB: +46 510 54 71 70 
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