
Diebold Nixdorf har tilsatt Helena Müller som ny General Manager for banksiden i Norden
Pressemelding september 2016

 

Diebold Nixdorf Nordic har rekruttert en nordisk sjef for forretningsområdet Banking. Helena Müller, som har arbeidet med
transaksjonsløsninger i hele sitt yrkesaktive liv, tiltrådte i sin nye stilling den 17. august 2016.

Helena Müller har de siste tre årene arbeidet i NCR som nordisk Account Director. Hun har tidligere en lang fartstid bak seg hos Diebold
Nixdorf hvor hun har innehatt en rekke funksjoner internasjonalt, både i Tyskland og i Sverige. Som basis har hun en bachelor i Business
Administration fra Stockholms universitet. Helena Müllers offisielle tittel hos Diebold Nixdorf blir General Manager Banking Nordics.

− Det føles ekstra spennende å bygge opp og drive et sterkt nordisk team for å møte de nye trendene innen transaksjoner på det nordiske
markedet. Dessuten er det hyggelig å komme tilbake til et nytt Diebold Nixdorf, sier Helena Müller og fortsetter: 

− Min fremste oppgave blir å møte de utfordringene som finnes i dag, og derfra bygge smartere tjenester for transaksjoner. Målet er at det
nordiske markedet skal se Diebold Nixdorf som den beste og mest selvsagte forretningspartneren når det gjelder digitale og fysiske
transaksjoner.

Om Diebold Nixdorf:

Diebold Nixdorf er eksperter på fremtidens transaksjoner og betalinger. Foretaket leverer IT-løsninger og tjenester til næringslivet og banker
over hele verden, hvilket muliggjør enkle og sikre transaksjoner for millioner av forbrukere hver dag. Med sine programvaredefinerte
løsningene kobler Diebold Nixdorf effektivt sammen den kontante og den digitale transaksjonsverdenen. Diebold Nixdorf er representert i over
130 land og har cirka 25 000 medarbeidere over hele verden. Hovedkontoret til foretaket ligger i North Canton, Ohio, USA og Paderborn i
Tyskland. Besøk www.DieboldNixdorf.com for mer informasjon.

Vil du vite mer så kontakt gjerne:

Helena Müller, General Manager Nordics Banking

Diebold Nixdorf

Telefon: +46 761 301 345

E-post: helena.muller@dieboldnixdorf.com

Joachim Struck, konst. Nordensjef

Wincor Nixdorf

Telefon: +46 84 70 09 00

E-post: joachim.struck@wincor-nixdorf.com
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